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изх. № РД.01.02 - _____ / 19.01.2017 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото 

тримесечие на 2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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. 

С Решение № 44 / 07.04.2016 г. на Общински съвет Елена е приета информацията за 

изменение на бюджета през първо тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 

9 619 549 лв. 

С Решение № 100 / 28.07.2016 г. на Общински съвет Елена е приета информация за 

изменение на бюджета през второ тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 

9 462 773 лв. 

С Решение № 146 / 27.10.2016 г. на Общински съвет Елена е приета информация за 

изменение на бюджета през трето тримесечие, като уточнения бюджет става в размер на 

9 552 239 лв. 

На основание чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), през четвъртото 

тримесечие са направени служебни промени, като общия  размер на изменението на 

бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. е в размер на 199 936  лв, в т.ч. за държавни 

дейности  191 198 лв.;  за местни разходи 8 738  лв., в т.ч. за местни дейности 8 038  лв.; за 

дофинансиране  на делегираните от държавата дейности 700 лв. 

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 38, ал.4 от Наредба за 

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

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елена, 

кметът на общината представя в Общинския съвет информация за измененията на 

общинския бюджет през съответното тримесечие. 

Информацията за писмата от МФ и други министерства за предоставените трансфери с 

които е изменен първоначалния план по прихода и разхода (по функции и дейности) е както 

следва: 

А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 191 198 лв., включващи: 
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1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции с писма на МФ: 109 550 лв., 

разпределени както следва:  

- Субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 20 ал.1 от ПМС № 380 от 

2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.; 

писмо от МФ № ДПРС-5/09.12.2016 г.) 

939 лв. 

 

-  Компенсации за безплатни  и по намалени цени пътувания в страната    ( ПМС 

№380 от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2016 г.;  писмо от МФ № ДПРС-5/09.12.2016 г.) 

8733 лв. 

- Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. писмо на МФ ДПРС-

5/09.12.2016 г. 

47 700 лв. 

- Допълнителен трансфер по бюджета на общината за осигуряване на дейностите по 

НП Оптимизация на училищната мрежа  (ПМС №137 от 2016 г.), писма №ФО-36/ 

05.10.2016 г на МФ; №ФО-44/ 05.12.2016 г на МФ; №ФО-45/ 05.12.2016 г на МФ 

15 308 лв. 

- Допълнителен трансфер по бюджета на общината за осигуряване на дейностите по 

НП Без свободен час, писмо №ФО-37/ 24.10.2016 г на МФ 

574 лв. 

- Средства за присъдена издръжка за трето и четвърто тримесечие въз основа на 

представена справка за фактически изплатени средства (на основание чл.73 от ПМС 

№380 за ИДБРБ за 2016 г.) писма на МФ №ФО-40/25.10.2016 г. и №ФО-

51/14.12.2016 г. 

19 570 лв. 

- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени 

средства през трето тримесечие  за пътни разходи на правоимащи болни (в 

изпълнение на чл.25 от ПМС №380 за ИДБРБ за 2016 г.) писмо на МФ №ФО-

38/25.10.2016 г. 

20 лв. 

- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически изплатени 

средства през четвърто тримесечие за ТЕЛК  (ПМС №380 за ИДБРБ за 2016 г.) 

писмо на МФ №ФО-53/14.12.2016 г. 

61 лв. 

- Средства за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директори 

на училища, детски градини и извънучилищни заведения писмо на МФ №ФО-

46/05.12.2016 г. 

11 275 лв. 

- Средства за целодневна организация на учебния ден за 7-ми клас писмо на МФ 

№ФО-48/ 12.12.2016 г. 

3 657 лв. 

- Средства по НП „ИКТ” писмо на МФ №ФО-49/ 12.12.2016 г. 1 360 лв. 

- Средства по НП „Без свободен час” писмо на МФ №ФО-50/ 14.12.2016 г 353 лв. 

2. Получени трансфери                                                                                              

- по Програми за временна заетост     22 922 лв. 

- за президентски избори       48 942 лв. 

3. Предоставени трансфери                (-) 3 976 лв. 

4. Собствени приходи на делегираните бюджети и Музей   18 587 лв. 

5. От вътрешни компенсирани промени на инвестиционната програма (увеличение на 

целевата субсидия за капиталови разходи  за държавни дейности)          (-) 4 827 лв. 

Б. Служебни промени за местни дейности и дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности в размер на  8 738 лв., включващи: 

1. Собствени приходи, в т.ч. дарения за дофинансиране на държавни дейности 840 лв.                                                                         

2.Взаимоотношения с ЦБ (средства за покриване на част от транспортните разходи за 

доставка на хляб и основни хранителни продукти (ПМС №175 от 14.07.2016 г.) писмо на 

МФ №ФО-54 / 14.12.2016 г.)              11 102 лв. 
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3. От вътрешни компенсирани промени на инвестиционната програма намаление на 

целевата субсидия за капиталови разходи  за местни дейности   3 797 лв. 

4. Получени трансфери от ПУДООС       4 999 лв.                                                                                           

5. Осигуряване на финансов ресурс по стратегията за ВОМР        (-) 12 000 лв. 

След извършените служебни промени, към 31 декември 2016 г. уточнения план по 

бюджета е в размер на 9 752 175 лв. 

Информацията за изменението на първоначалния план по прихода и разхода, по функции и 

дейности е посочена в Приложение №1 (за прихода), в Приложения № 2, 2,1; 2,2; 2.3 (за 

разхода). 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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  от Закона за публичните финанси и 

съгласно 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 

Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения план 

на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2016 г., както 

следва: 

1. По приходната част: 9 752 175 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 9 752 175 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


