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изх.№ РД.01.02 - _______ / 18.08.2016 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма и на  сметките за средства от Европейския съюз за първото 

полугодие на 2016 г. 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно изискванията на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата  

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община 

Елена, представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета, 

инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС за първото полугодие на 2016 г. 

При изготвянето на отчета за изпълнение на бюджета са спазени изискванията на ЗПФ и 

указанията на Министерство на финансите (МФ), посочени в писма ДДС № 03 / 31.03.2016 г. 

и ДДС № 04 / 30.06.2016 г. 

Изпълнението  на общинския бюджет е организирано в съответствие със Закона за 

публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 

г.;  ПМС № 380 за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.; 

указания, получени от Министерство на финансите. 

Бюджетът на Община Елена за 2016 г. е приет с Решение № 19 от 28.01.2016 г. на Общински 

съвет Елена в размер на 9 420 464 лв. 

След извършените служебни промени, към 30 март 2016 г. уточнения план по бюджета вече 

е 9 619 549  лв., а към 30 юни 2016 г. същият е 9 462 773 лв. На заседания на Общински 

съвет Елена, проведени съответно на 07.04.2015 г. и 28.07.2016 г. е представена подробна 

информация за извършените служебни промени. 

I. ПРИХОДНА ЧАСТ 

При уточнен план към края на полугодието 9 462 773 лв., приходната част на бюджета е 

изпълнена в размер на 3 366 620 лв., или изпълнение от 35.6% 
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1. Приходи за делегирани държавни дейности 

Приходите за делегираните държавни дейности след извършените служебни промени са 

намалени с (-) 162 522 лв., като по този начин  уточнения план е  4 427 469 лв.  Изпълнението 

е  в размер 2 071 316  лв., в т.ч. наличност в началото на периода 423 170 лв.; наличност в 

края на периода (-) 676 899 лв. 

Изпълнението на приходите за държавни дейности е 46.8 на сто от уточнения план. 

Относителното  тегло  на приходите за държавни дейности, към размера на приходите по 

бюджета е 61.5 на сто. 

При план за собствени приходи на делегираните бюджети в образованието 860 лв., 

постъпили са 548 лв. или 63.7 на сто от предвидените за годината приходи. При план за 

собствените приходи на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ от 25 000 лв. са 

постъпили 12 565 лв. приходи или 50.3% от предвидените. 

Общата  субсидия за държавни дейности е променяна  и уточнения  план е 3 753 916 лв.  По 

отчет общата субсидия е 2 181 429 лв., или са получени 58.1 % от предвидената по ЗДБРБ за 

2016 г. и направените промени. 

Целевата субсидия за капиталови разходи по уточнения план е 93 920 лв., като към края на 

отчетния период извършените  капиталови разходи за държавни дейности с целева субсидия 

за капиталови разходи са в размер на 17 821 лв. 

За   получени от общината целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488002 е увеличен 

параграф 31-28 за държавни дейности  със 123 363 лв. по план (по отчет 103 379 лв.) – тук се 

включват средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищен превоз (по план 25 332 

лв. / по отчет 21 110 лв.); компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години (по план 

90 393 лв. / по отчет  78 128 лв.);  компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания 

(по план 7 638 лв. / по  отчет 4 141 лв.)  

Получените средства от Агенцията по заетостта по национални  програми за заетост в размер 

на 9 323  лв. са отчетени  като приход за делегирани държавни дейности и трансфер по 

параграф 61-05. 

По параграф 88 „Временно съхранявани средства“ са посочени (-) 20 лв. възстановени 

неизразходвани средства, предоставени по бюджетна сметка на училища, изпълняващи 

проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Като приход за държавни дейности е отчетен и преходният остатък, който в началото на 

периода е 423 170 лв., а в края на периода е (-) 676 899 лв. 
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2. Приходи за местни (общински) дейности 

Приходите за местни дейности след извършени служебни промени са увеличени с 5 746  лв. 

Уточненият план е 5 035 304 лв. Изпълнението е в размер общо 1 295 304 лв., в т.ч. 

наличност в началото на периода 1 514 332 лв.; наличност в края на периода (-) 1 173 327  

лв.; наличност  по депозити 775 788 лв., без изменение за периода. 

Изпълнението на приходите за местни дейности е 25.7%. Относителното тегло на приходите 

за местни дейности е 38.5 на сто.  

При план 401 000 лв. имуществените и други данъци по Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ) са изпълнени  в размер на  304 950  лв., което е 76 на сто от предвиденото за 

годината. Внесеният окончателен годишен (патентен) данък е 13 681 лв. или 76% от 

годишният размер; данъка върху недвижимите имоти е изпълнен в размер на  82 102 лв. или 

65.7%; данъка върху  превозните средства е изпълнен в размер на 113 277 лв. или 83.9%. 

Изпълнението на данъка върху възмездно придобито имущество е 91 061 лв. или 82.8 на сто. 

Постъпили са  4 782 лв. туристически данък или 36.8%. 

За същия период на 2015 г. постъпилите данъчни приходи са били 233 150 лв. В абсолютна 

стойност се наблюдава увеличение, както следва: на постъпилите средства от патентен данък 

с 920 лв.; от данъка върху недвижимите имоти с 12 920 лв., от данъка върху превозните 

средства с 29 829 лв.; от данъка за придобиване на имущества по дарение и възмезден начин 

с 27 006  лв.; от туристически данък с 1 078 лв. Общо постъпленията от имуществени данъци 

през 2016 г. са повече със 71 800 лв. от постъпилите за същия период през 2015 г. 

При план за неданъчните приходи 965 382 лв., изпълнението им е 523 598 лв., което е 54.2 на 

сто от предвиденото за годината. В абсолютна стойност това е в повече с 70 341 лв. от 

постъпилите неданъчни приходи към 30 юни 2015 г., когато са възлизали на 453 257 лв.  

Приходи и доходи от собственост при план 287 000 лв. са постъпили 108 273 лв. или 37.7 на 

сто. Постъпилите приходи от продажба на услуги, стоки и продукция са 59 126 лв. или 33.6 

на сто. Постъпилите приходи от наеми на имущество са 23 149 лв., което е 56 на сто от 

предвидените за годината приходи; постъпилите приходи от наеми на земя и зает общински 

терен са 25 446 лв. или 36 на сто от годишния размер. 

Такси за ползване на детски градини са постъпили в размер на 20 262 лв., или 47.2 на сто 

спрямо предвидените за годината;  таксите за детска ясла – 4 595 лв., или 65.6%; таксите за 

ползване на домашен социален патронаж – 36 692 лв., или 52.4%. Приходите от такси за 

технически услуги са изпълнени на 56.3%; от такса за битови отпадъци – на 60.3%; таксите 

за административни услуги – на 56.3%; приходите от пазари – на 45.9%. За откупуване на 

гробни места са постъпили 350 лв., а от такса за притежаване на куче – 30 лв. 

Постъпили са 35 812  лв. от глоби и неустойки, в т.ч. лихви за недобори от имуществени 

данъци и такса битови отпадъци 20 144 лв. От други неданъчни приходи са постъпили 3 433 

лв. 

Внесеният ДДС е (-) 1 012 лв., а внесеният данък върху приходите по ЗКПО е (-) 4 573 лв. 

Постъпили са 1 550 лв. приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи и 

приходи от продажба на земя 636 лв. Приходите от концесии са в размер на 727 лв. 
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Получени са дарения от страната в размер на 5 000 лв. и дарения от чужбина 11 700 лв.  

При уточнен план 1 366 382 лв. постъпилите собствени приходи общо са 828 548 лв. или 

изпълнение от 60.6 на сто. В абсолютна сума постъпилите собствени приходи са с 142 141 

лв. повече от 2015 г., когато те са били 686 407 лв.  

Общата изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дейности при план 1 083 180 

лв. са изтеглени в размер на 494 161 лв., в т.ч. изравнителна субсидия  444 000 лв.;  

От целевата субсидия за капиталови разходи за общински дейности при план 1 161 100 лв. за 

отчетния период са изразходвани 108 915  лв. 

Получен е трансфер от ДФ „Земеделие” за ДДС за проекти по ПРСР 2007 - 2013 в размер на 

1 017 787 лв.; на МТСП е възстановен трансфер за приключил проект „За по-добро детство” 

в размер на (-) 5 674 лв. Същите са отразени по параграф 61-01. 

Като намален приход за местни дейности са посочени предоставените (-) 32 960 лв., 

представляващи трансфер по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от община 

Елена към община Велико Търново за изграждане на регионално депо за отпадъци. Същите 

са отразени в параграф 61-02.  

Получени са трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 2 239 лв., отразени по 

параграф 62-01 във връзка с отчитане на средства за проект по ПРСР. 

По параграф 62-02 като предоставен трансфер са отчетени (-) 1 148 121 лв., които включват 

като намален приход за местни дейности сумата, представляваща предоставен трансфер по 

сметки за средства от ЕС на основание т.17.1. от указание на МФ ДДС № 04 / 27.03.2014 г. 

суми за ДДС и за проекти по ПРСР. 

В приходната част за общински приходи са отразени заемите по оперативните програми и 

ПРСР общо (-) 137 543  лв., както и възстановения безлихвен заем към Министерство на 

финансите (-) 135 000 лв. 

Като друго финансиране със знак минус са отразени общо 5 758 лв.,  резервирането на суми 

по сметката за чужди средства на РИОСВ Велико Търново във връзка с чл. 60 от ЗУО и 

отчетени съгласно т. 21 от ДДС № 07 / 30.06.2014 г. на Министерство на финансите. 

По параграф 88-03 са отразени средствата за проекта по Норвежкия финансов механизъм в 

размер на (-) 39 878 лв. 

Като друго финансиране със знак минус са отразени общо 3 175 лв.,  резервирането на суми 

по сметката за чужди средства на РИОСВ - Велико Търново във връзка с чл.60 от ЗУО и 

отчетени съгласно т. 21 от ДДС № 07 / 30.06.2014 г. на Министерство на финансите. 

Към приходите за местни дейности спада и преходният остатък, който в началото на периода 

е бил 1 514 332 лв., а в края на периода (-) 1 173 327 лв., както и наличните средства по 

депозити в размер на (-) 775 788 лв. 

При уточнен годишен план 392 057 лв., по отчет към края на периода делегирани държавни 

дейности са дофинансирани с местни приходи в размер на 195 856 лв. 
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II. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При уточнен план на разходната част на бюджета 9 462 773 лв., изпълнението е 3 366 620 лв. 

или 35.6 %, в това число: 

- разходи за делегирани държавни дейности     2 071 316 лв. 

- разходи за местни дейности       1 099 448 лв. 

- разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи    195 856 лв. 

1. Разходи за делегирани държавни дейности 

В резултат на извършените служебни промени, планът по бюджета за държавни дейности е 

намален с (-) 162 522 лв., като уточненият план на разходите за държавни дейности към края 

на отчетния период е 4 427 469 лв. Изпълнението е в размер на 2 071 316 лв. или 46.8 на сто, 

а относителното тегло на разходите за делегирани дейности към всички разходи по бюджета 

на общината е 61.5 на сто.  

Съгласно Решение № 19 / 28.01.2016 г. за приемане бюджета на общината, с общински 

приходи се дофинансират държавни дейности „Общинска администрация“, „Целодневни 

детски градини“, „Извънучилищни дейности“, „Програми за временна заетост“, „Защитено 

жилище“, ДДМУИ с. Илаков рът, Дневен център за деца с увреждания, Читалища. Общо 

дофинансирането при уточнен  план  392 057 лв. е  изпълнено за 195 856 лв. или 49.9 на сто.   

По видове разходите за държавни дейности са както следва: 

За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 1 159 002 лв. или 48.7 на сто от 

годишния размер. Относителното тегло е 56.0 на сто от разходите за държавни дейности. В 

тази сума са включени работните заплати за периода януари - юни 2016 г. За възнаграждения 

на нещатния персонал са изплатени 46 565 лв., в това число 7 852 лв. за работещи по 

Национални програми за осигуряване на заетост. За възнаграждения по извънтрудови 

правоотношения са изплатени 14 687 лв. Изплатени са суми от СБКО за облекло 42 580 лв. 

За обезщетения с характер на възнаграждения са изплатени  28 958  лв. За други подобни 

плащания и възнаграждения, в това число за  временна неработоспособност за сметка на 

работодателя са изплатени 6 483 лв. 

Внесените осигурителни вноски от работодателя за ДОО са 141 003 лв. Осигурителните 

вноски от работодател за УПФ са 25 801 лв. Здравноосигурителните вноски за сметка на 

работодателя, внесени към края на отчетния период са 61 762 лв. За допълнително 

задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. са внесени 27 728 лв. 

Общо  разходите за персонал към края на отчетния период  за държавни дейности  възлизат 

на 1 554 569 лв. Относителното тегло на трудовите разходи е 75.1 на сто от разходите за 

държавни дейности. 

За издръжка на държавните дейности към края на отчетния период при план 991 153 лв. са 

изплатени  366 331 лв. (37.0%), като най-голям е дела на  разходите за вода, горива и енергия 

(121 407 лв.), разходите за външни услуги (134 496 лв.), в т.ч. компенсации за безплатен 

превоз на ученици до 16 години (по отчет 50 106 лв.), разходите за храна (42 244 лв.), за 

медикаменти (479 лв.); за постелен инвентар и работно облекло (4 100 лв.); за учебни 

разходи (1 413 лв.), разходи за материали (43 710 лв.); за командировки (6 301 лв.); за 
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застраховки (6 435 лв.); за СБКО (5 478 лв.) Относителното тегло на разходите за издръжка 

на държавните дейности е 17.7 на сто. 

Платените държавни данъци и такси са 4 451 лв., а местните – 7 829 лв. 

Стипендиите на ученици от социално слаби семейства, сираци и за отличен успех, изплатени 

към края на отчетния период, са 8 906 лв.   

Като разход за държавни дейности са отчетени компенсациите за безплатни и по намалени 

цени пътувания по параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства“, както и 

изплатената присъдена издръжка (общо по план 16 390 лв. / по отчет 22 442 лв.) Субсидиите 

за вътрешноградски и междуселищни пътнически  превози по параграф 43-01 възлизат на 

25 332 лв. по план / 21 110 лв. по отчет.  

През отчетния период предоставените субсидии на читалищата са 66 497 лв. съгласно 

гласуваното от Общински съвет Елена разпределение на средствата в държавната дейност. 

Внесен е членски внос за сдружения, в които общината членува, в размер на 120 лв.                                                                                                

За отчетния период извършените капиталовите разходи за държавни дейности са в размер на 

19 061 лв. 

Функция 
Уточнен план, 

лв. 

Отчет към 

30.06.2016 г., 

лв. 

% 
Отн. дял 

oтчет (%) 

Общи държавни служби  581 842 267 228 45.9 13.1 

Отбрана и сигурност 107 501 34 870 32.4 2.4 

Образование 2 568 908 1 323 859 51.5 58.0 

Здравеопазване 207 441 76 636 36.9 4.7 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
571 415 208 631 36.5 12.9 

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 
365 030 138 982 38.1 8.2 

Икономически дейности и услуги 25 332 21 110 83.3 0.6 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности: 
4 427 469 2 071 316 46.8 100.0 

2. Разходи за местни дейности 

Уточненият план за разходите, финансирани с местни приходи, към края на отчетния период 

е 5 035 304 лв. За местни дейности  уточненият план е 4 643 247 лв., а изпълнението – 

1 099 448 лв., или 23.7 на сто. За дофинансирането на държавни дейности с местни приходи 

уточненият план е 392 057 лв., а изпълнението - 195 856 лв. Относителното тегло на 

разходите за местни дейности към всички разходи по бюджета на общината е 32.7 на сто, а 

на дофинансирането - 5.8 на сто.  

По видове разходите в местни дейности са както следва: 

За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 136 697 лв. Относителното тегло е 

12.4 сто от разходите за местни дейности. В тази сума са включени изплатените заплати за 

периода януари - юни  2016 г. За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 3 108 

лв. За възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 10 845 лв., в т.ч. по 
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проект „За по-добро детство” 6 432 лв.  Изплатени са 5 791 лв. за обезщетения. За други  

плащания и възнаграждения са изплатени 31 921 лв., в т.ч. 30 945 лв. възнаграждения, 

изплатени на общински съветници. 

Внесените осигурителни вноски за сметка на работодателя за ДОО са 19 264 лв., а 

здравноосигурителните – 8 972 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за 

родените след 31.12.1959 г. са внесени 4 080 лв. за сметка на работодателя.  

Общо разходите за персонал към края на отчетния период са 220 678  лв., което е 20.1 на сто 

от разходите за общински дейности. 

При уточнен годишен план 2 037 708 лв., разходите за издръжка на местните дейности са 

извършени в размер на 675 611 лв., или 33.2 на сто от годишния размер. Относителното им 

тегло спрямо общия размер на разходите за местни дейности е 61.5 на сто. В разходите за 

издръжка са включени: разходите за храна в целодневни детски градини, детска ясла и 

домашен социален патронаж (общо 51 695 лв.); разходи за материали (86 989  лв.); разходи за 

вода, горива и енергия (166 489 лв.); разходи за външни услуги (315 512 лв.), в т.ч. за чистота 

(17 409 лв.), за поддържане на пътища (183 160 лв.) За командировки в страната са изплатени 

5 933 лв.; за застраховки на МПС и  общинска собственост общо 3 010 лв., за СБКО са 

изплатени 8 196 лв.; за обезщетения, неустойки и лихви по забавени плащания са платени 

30 617 лв.; за други разходи некласифицирани в др. параграфи 5 672 лв. 

Платените данъци и такси са 22 231 лв., в т.ч. платени държавни данъци и такси 3 967 лв., 

платени местни данъци и такси 18 264 лв. Изплатени са помощи по решение на Общински 

съвет  общо за  3 839  лв.  

Предоставени са субсидии за 35 000 лв., в т.ч. субсидии на  детски специализирани спортни 

школи 7 800 лв.; за поддръжка  на туристическа база 9 500 лв.; за специализирани спортно 

туристически школи 4 400 лв.; на футболни клубове 10 800 лв.; на „Еленски Балкан“ ООД за 

вестник „Еленска трибуна” 2 500 лв. 

Внесен е членски внос към сдружения, в които общината членува, в размер на 6 425 лв. 

Функция 
Уточнен план, 

лв. 

Отчет към 

30.06.2016 г., лв. 
% 

Отн. дял 

отчет (%) 

Общи държавни служби 549 928 203 948 37.1 18.6 

Отбрана и сигурност 27 000 0 0.0 0.0 

Образование 142 348 58 826 41.3 5.4 

Здравеопазване 57 916 26 700 46.1 2.4 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
254 868 118 154 46.4 10.7 

Жилищно строителство,  БКС и 

опазване  на околната среда 
1 410 125 212 480 15.1 19.3 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 
411 890 170 643 41.4 15.5 

Иконом. дейности и услуги 1 754 264 308 697 17.6 28.1 

Резерв 34 908 0 0.0 0.0 

Всичко разходи за местни 

дейности: 
4 643 247 1 099 448 23.7 100.0 
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В таблицата по-горе е показано разпределението на разходите за местни дейности по 

функции, а в следващата таблица – това на разходите за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности с местни приходи: 

Функция Уточнен план, лв. 
Отчет към 

30.06.2016 г., лв. 
% 

Отн. дял 

отчет (%) 

Общи държавни служби 301 933 136 100 45.1 69.5 

Образование 20 870 1 824 8.7 0.9 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
62 174  55 277 88.9 28.2 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 
7 080 2 655 37.5 1.4 

Всичко разходи за делегирани от 

държавата дейности за сметка 

на общ. приходи : 

392 057 195 856 50.0 100.0 

Към 30 юни извършените капиталови разходи в местните дейности са 129 346 лв., в т.ч. с 

целева субсидия за капиталови разходи 108 915 лв. 

3. Разходи по функции 

Разпределението на извършените разходите към 30 юни общо по функции, в т.ч. за държавни 

и местни дейности, е показано в следващата таблица: 

Функция 

Общо р-ди до 

30.06.2016 г., 

лв. 

Отн. 

тегло, 

% 

Държ. 

дейности 

Отн. 

тегло, % 

Местни 

д-ти в т. 

ч. дофин. 

Отн. 

тегло, 

% 

І. Общи държавни служби 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

607 276 

203 948 

136 100 

18.0 

6.1 

4.0 

267 228 

Х 

Х 

12.9 

Х 

Х 

340 048 

203 948 

136 100 

26.3  

18.6 

69.5 

ІІ. Отбрана и сигурност 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

34 870 

0 

0 

1.0 

0.0 

0.0 

34 870 

Х 

Х 

1.7 

Х 

Х 

0 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

ІІІ. Образование 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

1 384 509 

58 826 

1 824 

41.1 

1.7 

0.1 

1 323 859 

Х 

Х 

63.9 

Х 

Х 

58 826 

58 826 

1 824 

4.5 

5.4 

0.9 

ІV. Здравеопазване 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

103 336 

26 700 

0 

3.1 

0.8 

0.0 

76 636 

Х 

Х 

3.7 

Х 

Х 

26 700 

26 700 

0 

2.1 

2.4 

0.0 

V. Соц.осигур. и грижи 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

382 062 

118 154 

55 277 

11.3 

3.5 

1.6 

208 631 

Х 

Х 

10.1 

Х 

Х 

173 431 

118 154 

55 277 

13.4 

10.7 

28.2 

VІ. ЖС, БКС и ООС 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

212 480 

212 480 

Х 

6.3 

6.3 

Х 

- 

- 

Х 

- 

- 

Х 

212 480 

212 480 

Х 

16.4 

19.3 

Х 

VІІ. Поч. дело и култура 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

312 280 

170 643 

2 655 

9.3 

5.1 

0.1 

138 982 

Х 

Х 

6.7 

Х 

Х 

173 298 

170 643 

2 655 

13.4 

15.5 

1.4 
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Функция 

Общо р-ди до 

30.06.2016 г., 

лв. 

Отн. 

тегло, 

% 

Държ. 

дейности 

Отн. 

тегло, % 

Местни 

д-ти в т. 

ч. дофин. 

Отн. 

тегло, 

% 

VІІІ. Иконом.д-ти и услуги 

- в т.ч. местни дейности 

- дофинансиране 

329 807 

308 697 

Х 

9.8 

9.2 

Х 

21 110 

Х 

Х 

1.0 

Х 

Х 

308 697 

308 697 

Х 

23.9 

28.1 

0.0 

IХ.Други (р-ди за лихви) 0 0.0 Х х 0 0.0 

ВСИЧКО: 

В т.ч. държавни д-ти 

В т.ч. местни дейности 

 дофинансиране 

3 366 620 

2 071 316 

1 099 448 

195 856 

100.0 

61.5 

32.7 

5.8 

2 071 316 

2 071 316 

Х 

X 

100.0 

Х 

Х 

X 

1 295 304 

X 

1 099 448 

195 856 

100.0 

X 

87.1 

12.9 

Видно е, че с най-голямо относително тегло са извършените разходи във функциите 

„Образование“ (41.1%), „Общи държавни служби“ (18.0%) и „Социално осигуряване и 

грижи“ (11.3%). С по-малък дял са функциите „Икономически дейности и услуги“ (9.8%), 

„Почивно дело и култура“ (9.3%) и „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда (6.3%). С най-ниско относително тегло са функциите „Здравеопазване“ (3.1%) и 

„Отбрана и сигурност“ (1.0 %). 

Функция I. Общи държавни служби  

За периода са изразходвани 45.9% от средствата за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”. За местните дейности „Общинска администрация” и 

„Общински съвет“ са изразходвани съответно 37.1% и 38.1% от планираните за годината 

средства. За дофинансиране на делегираната дейност „Общинска администрация“ са 

изразходвани 45.1% от предвидените средства. 

Функция II. Отбрана и сигурност 

За функция Отбрана и сигурност изпълнението спрямо плана е 32.4% от средствата за 

делегираните от държавата дейности и 0% за местни дейности. Със средства за държавните 

дейности са финансирани възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните 

оперативни дежурни съгласно ПМС № 212 от 1993 г.; заплати и осигурителни вноски на 

техниците на Пунктовете за управление и Радио-предавателните центрове; дейността на 

офисите за военен отчет; издръжка на МКБППМН, центровете за социална превенция и 

консултативните кабинети, както и материално стимулиране на обществени възпитатели, 

веществена издръжка на детска педагогическа стая и на районните инспектори.  

Функция III. Образование 

Тази функция заема най-голям относителен размер в общите разходи, като за полугодието за 

нея са разходвани общо 1 384 509 лв. Изпълнението на бюджета спрямо утвърдения годишен 

план е 51.5% за държавни дейности; 41.3% за местни дейности; 8.7% за дофинансиране на 

държавни дейности с местни приходи. С трансферите за държавни дейности са финансирани 

изцяло 5 бр. общински училища. 5 бр. детски градини, както и Общинския детски комплекс, 

са на смесено финансиране. Извършени са капиталови разходи за основни ремонти и 

придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 22 640 лв., или 31.2% от плана 

по бюджета. 
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Функция IV. Здравеопазване 

За периода са изразходвани общо 103 336 лв. Изпълнението на бюджета спрямо утвърдения 

годишен план е 36.9% за държавните и 46.1% за местни дейности. Тук като местна дейност 

се отчита издръжката на Детска ясла и разходите за настанени в хосписа лица с постоянен 

адрес в община Елена. В дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ са 

отчетени средствата за заплати и осигурителни вноски на медицинските сестри за детско и 

училищно здравеопазване, както и издръжката на здравни кабинети в училища и детски 

заведения. В делегираната дейност “Други дейности по здравеопазването” са отчетени 

разходите за ТЕЛК и за първи път през тази година – за новоназначения здравен медиатор.  

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

Общо за социални дейности са разходвани 382 062 лв. Функцията приключва шестмесечието 

с 36.5% изпълнение за държавни дейности, 46.4% за местни дейности и 88.9% за 

дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. В дейност “Програми за временна 

заетост” са отчетени разходите за заплати и осигурителни вноски на лицата, заети по 

различни програми на МТСП, в т.ч. програма „КЛИО”. Средствата се осигуряват от 

Министерството под формата на трансфер. Към 30.06.2016 г. са получени и изразходвани 

средства в размер 9 323 лева.  

Във функцията като държавни дейности се финансират Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост (ДДМУИ) „Надежда“ - с. Илаков рът (до неговото закриване) с 37 994 лв.; 

Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) с 99 826 лв.; Защитено жилище - с. Илаков рът 

с 39 046 лв. В дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и 

грижи” са отчетени компенсациите за безплатни и по намалени цени на пътувания, съгласно 

ПМС № 380 от 2015 г., както и разходите за присъдена издръжка общо в размер на 22 442 

лева.  

С местни приходи се финансират Домашен социален патронаж (ДСП), където са 

изразходвани 103 326 лв.; Клубове на пенсионера, инвалида и други (изразходвани са 7 020 

лв.); тук са отчетени и 7  445 лв. по проект „За по-добро детство”. За отчетния период 

извършените капиталови разходи във функцията са 22 919 лв.  

Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 

Дейностите, включени в тази функция, се финансират изцяло от местни приходи. 

Изпълнението на разходите е 15.1%  спрямо годишния план. В дейност „Осветление на 

улици и площади” то е  81 621 лв., или 48.2 % спрямо годишния план. 

В дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са изразходвани 10 691 

лв. лева, или 2.1% от годишната задача (ниския процент на изпълнение се дължи на 

заложените средства за основен ремонт на улици в инвестиционната програма, за които 

предстои сключване на договор след провеждане на обществена поръчка); в дейност „Други 

дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие” 

изпълнението е 31.7% спрямо годишния план. С тези средства са извършени 

благоустройствени мероприятия в населените места на общината. В дейност „Озеленяване“ 

изпълнението на разходите е на 54.7%. В дейност „Чистота” изпълнението на плана за 

разходите е 4.7%. За сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
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депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване са разплатени 

17 409 лв. Тук не са включени разходите за тези дейности, извършени през отчетния период, 

но разплатени след неговото изтичане. 

Функция VII. Почивно дело и култура 

Изразходвани са общо 312 280 лв., в т.ч. за държавни дейности 138 982 лв.; за местни 

дейности 170 643 лв. Изпълнението на плана по бюджета е 38.1% за държавни дейности и 

41.4% за местни дейности.  

Разходите в държавна дейност „Музей“ са изпълнени на 20.2% от годишния план. За 19-те 

читалища от общината са изразходвани 66 497 лв. или изпълнение от 53.1%.  

Предоставените субсидии за спортни клубове са в размер на 7 800 лв. В дейност „Спортни 

бази за спорт за всички” при план общо 184 577 лева са изразходвани общо 88 612 лв., или 

48%, от тях: 10 800 лв. предоставени субсидии на футболни клубове; 2 408 лв. разходи за 

персонал; 11 466 лв. за мероприятия, включени в спортния календар и 63 938 лв. за 

капиталови разходи по инвестиционната програма. В дейност „РТВ“ извършеният разход 

възлиза на 36.3% от плана по бюджета. В дейност „Градска библиотека“ извършените 

разходи са 31.5% от утвърдения бюджет. В дейност „Други дейности по културата“ са 

отчетени разходите за Школа по изкуствата, както и за мероприятия от културния календар, 

като разходите са на 36.2% от утвърдения бюджет. 

Функция VIII. Икономически дейности и услуги 

Във функция “Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо уточнения план е 

83.3% за делегираните от държавата дейности и 17.6% за местните.  

В държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и 

далекосъобщенията” се отчита предоставената субсидия за вътрешноградски и 

междуселищни пътнически превози (чл. 20, ал. 1 от ПМС № 380 от 2015 г.) в размер на 

21 110 лева.  

В местната дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ са 

отчетени разходи в размер на 28 714 лв. или 22.5% от предвидените; за пътища, в това число 

за зимно поддържане и снегопочистване са изразходвани 200 978 лв.; за туристическа база и 

за спортно туристически клубове са предоставени субсидии в размер на 16 000 лв.; в „Други 

дейности по туризма“ разходите са 18 212 лв.; в „Други дейности по икономиката“ са 

отчетени разходи по обяви за търгове, оценки за продажба на имоти, както и предоставената 

субсидия за в. „Еленска трибуна“. 

III. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Просрочените вземания на община Елена към 30.06.2016 г. са в размер на 203 748 лв. и са с 

близо 45 000 лв. по-малко от тези към 30.06.2015 г., когато са били 248 610 лв. 

Като просрочени вземания от клиенти са отразени 29 408 лв. задължения на наематели за 

консумативи, 684 лв. са просрочените задължения за материали, 65 784 лв. са несъбрани 

тарифни такси при добив на дървесина от общински гори, а 796 лв. е невъзстановена такса 

битови отпадъци. Просрочените концесионни вноски са 3 240  лв. Просрочените вземания по 
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сключени от общината договори за наем са в размер на 98 071 лв., като тук са включени 

жилищни наеми (6 360 лв.) и  наеми от фирми (91 711 лв.)  

На нередовните платци се изпращат напомнителни писма, в т.ч. нотариални покани, с цел да 

не се допусне погасяване на задълженията по давност; предлагат се варианти за доброволно 

уреждане на задълженията чрез разсрочването им; начисляват се лихви и неустойки съгласно 

клаузите в договорите. 

Останалите просрочени вземания са както следва: 5 396 лв. несъбрани такси в целодневните 

детски градини, 78 лв. несъбрани такси в Детска ясла и 291 лв. дължими суми от абонати на 

Домашния социален патронаж. 

Просрочените задължения към 30.06.2016 год. са в размер на 5 410 лв., докато към същата 

дата на 2015 г. те са били 43 820 лв. Разпределението им е както следва: 3 766 лв. за 

хранителни продукти в Домашен социален патронаж и 1 644 лв. капиталови разходи. 

IV. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ 

Съгласно Приложение № 9 към чл. 83, ал. 1 на ЗДБРБ за 2016 година през отчетния период в 

общината функционират следните сметки за средствата от Европейския съюз: 

- сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. 

- сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“. 

В сметката за средства предоставени на Националния фонд от Европейския съюз: 

Постъпил е трансфер по §63-01 „Получени трансфери“  в размер на 260 912 лв. 

Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз 

§76-00 са в размер на (-) 166 лв.  

Събраните средства и извършените плащания от / за средствата от Европейския съюз, 

отчетени по §88-03 са 20 лв.   

По Оперативна програма „Човешки ресурси” в Общинска администрация се изпълняват 

общо 3 проекта. Изразходваните средства по ОП „Човешки ресурси” са 216 765 лв. и са 

отразени както следва: 

- в дейност 532 Програми за временна заетост (отразени са разходите по два проекта) общо 

за 73 137 лв.: за възнаграждения §02-00 – 56 652 лв., за осигуровки § 05-00 – 9 271 лв. и 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за докмакинствата § 42-00 – 7 214 лв. 

- в дейност 562 Личен асистент 143 414 лв.: за възнаграждения §01-00 – 6 670 лв., § 02-00 – 

96 585 лв., за осигуровки § 05-00 – 18 405 лв., за издръжка §10-00 – 10 250 лв., § 52-00 

Придобиване на ДМА – 11 504 лв. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” салдото към 01.01.2016 г. е 

2 904 лв., а салдото към 30.06.2016 г. е 47 209 лв. 

В дейност 524 Домашен социален патронаж са отразени разходи по  ОП „Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица” –  214 лв. за издръжка в §10-00. 

По Оперативна програма „Околна среда” салдото към 01.01.2016 г. е 38 151 лв.   

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 – 130 030лв., 

в т. ч. Получени трансфери 130 030 лв., §63-00 Трансфери между сметки за средствата от 
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Европейския съюз (-) 168 036 лв., в т. ч. Получени трансфери §6301 (-) 168 036 лв. Салдото 

към 30.06.2016 г. е 145 лв. 

Салдото към 30.06.2016 г. по сметката за средствата от ЕС - Национален фонд е 47 354 лв. 

В сметката за средства предоставени от Разплащателната агенция към Държавен фонд 

„Земеделие”: 

По Проект „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 – Временни 

безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз § 76-00 в 

размер на 48 678 лв. Изразходваните средства са отразени в дейност 827 „Развитие на 

селските райони” – 48 678 лв. За възнаграждения §02-00 – 4 147 лв., за осигуровки §05-00 – 

457 лв., за § 10-00 Издръжка в размер на 37 858 лв., § 52-00 Придобиване на ДМА –  4 316 лв. 

и §53-00 Придобиване на НДА – 1 500 лв. 

По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” салдото към 01.01.2016 

г. е 0 лв. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, в т. ч. 

Получени трансфери – 83 664 лв. По § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз е отразен възстановения по бюджета на общината 

заем в размер на 2 380 лв. Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на 

селските райони” – 81 284 лв.§ 10-00 Издръжка в размер на 81 284 лв. Салдото към  

30.06.2016 г. е 0 лв. 

По мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” салдото към 01.01.2016 г. е 0 лв. Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз, в т. ч. Получени трансфери – 40 214 лв. Изразходените 

средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони” – 40 214 лв.§ 52-00 

Придобиване на ДМА –  40 214 лв. Салдото към  30.06.2016 г. е 0 лв. 

По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

салдото към 01.01.2016 г. е 4 037 лв. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз, в т. ч. Получени трансфери – 733 981 лв. По § 6302 „Предоставени 

трансфери м/у сметки за СЕС” – 575 лв. Изразходените средства са отразени в дейност 827 

„Развитие на селските райони” –  лв. За § 10-00 Издръжка в размер на 11 324 лв., § 51-00 

Основен ремонт на ДМА – 649 688 лв. § 52-00 Придобиване на ДМА – 75 389 лв. Салдото 

към 30.06.2016 г. е 2 192 лв. 

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” салдото към 01.01.2016 г.  е 

0 лв.  Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, в т. ч. 

Получени трансфери – 159 928 лв. Изразходените средства са отразени в дейност 827 

„Развитие на селските райони”- 159 928 лв. За § 10-00 Издръжка в размер на 3 300 лв., § 52-

00 Придобиване на ДМА –  156 628 лв. Салдото към 30.06.2016 г. е 0 лв. 

Салдото към 30.06.2016 г. по Сметка за средствата предоставени от Разплащателната агенция 

към Държавен фонд „Земеделие” е 2 192 лв. 

Сметка за средствата от Европейския съюз – Други международни програми 

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Проект „Пъстър 

балкански свят”. Салдото към 01.01.2016 г. е 39 878 лв. Трансфери между сметки за 

средствата от Европейския съюз, в т. ч. Получени трансфери §6301 5 209 лв. По § 76-00 
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Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз са 

отразени предоставените по решение на ОбС Елена от бюджета на общината заеми в размер 

на 91 411 лв. Изразходените средства са отразени в дейност 759 „Други дейности по 

културата” и са в размер на 136 498 лв. Други възнаграждения и плащания на персонала §02-

00 – 3 489 лв., Осигуровки от работодател § 05-00 – 264 лв., Издръжка § 10-00 – 73 617 лв. и § 

52-00 Придобиване на ДМА –  59 128 лв. Салдото към 30.06.2016 г. е 0 лв. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол 

на бюджета на община Елена, Общински съвет Елена: 

1. Приема Информация за  изпълнение на бюджета на община Елена за първото 

полугодие на 2016 г., както следва:  

2.1. По приходите - отчет 3 366 620 лв., съгласно Приложение № 1; 

2.2. По разходите - отчет 3 366 620 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена към 30.06.2016 г., съгласно Приложение № 3. 

3. Приема информация за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове по 

Оперативните програми съгласно Приложение № 4. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 
Изготвил: 

 

Елка Николова, директор на дирекция „ФБМП“ 

16.08.2016 г., 17:00 ч. 

 


