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изх. № РД.01.02 - _____ / 18.05.2017 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е НИ Е  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът на Община Елена за 2017 г. е приет с Решение № 8 от 26.01.2017 г. на Общински съвет 

Елена в размер на 9 955 160 лв. 

На основание чл.56, ал.2 от ЗПФ през първо тримесечие са направени служебни промени, като 

общия  размер на изменението на бюджета за първо  тримесечие на 2017 г. е в размер на 103 502 лв., 

в т.ч. за държавни дейности  81 069 лв.;  за местни разходи 22 433  лв., в т.ч. за местни дейности 22 

433  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 81 069 лв., включващи: 

1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции с писма на МФ: 55 511 лв., разпределени 

както следва:  

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и 

транспорта в планински и други райони   (чл. 18, ал. 1 от ПМС № 374 от 2016 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.; писмо от МФ № 

ДПРС - 2 / 23.02.2017 г.) 

7 527 лв. 

-  Компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен 

транспорт ( ПМС № 374 от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2017 г.;  писмо от МФ № ДПРС - 2 / 23.02.2017 г.) 

7 460 лв. 

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона за предучилищното 

и училищно образование; писмо на МФ ДПРС - 2 / 23.02.2017 г. 

40 440 лв. 

- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при 

изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР; писмо на МФ ДПРС - 2 

/ 23.02.2017 г. 

84 лв. 

2. Получени трансфери              23 594 лв., от които:                                                                                       

- по Програми за временна заетост          457 лв. 

- за избори за 43-то Народно събрание    23 137 лв. 
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3. Собствени приходи на делегираните бюджети     1 964 лв. 

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

дейности в размер на  22 433 лв., включващи: 

1. Собствени приходи от получени застрахователни обезщетения             229 лв.                                                                         

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

хляб и основни хранителни продукти (ПМС №3 74 от 2016 г.); писмо на МФ № ФО - 4/ 24.01.2017 

на МФ                22 204 лв. 

След извършените служебни промени, към 31 март 2017 г. уточнения план по бюджета е в 

размер на 10 058 662 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 31.03.2017 г., както следва: 

1. По приходната част: 10 058 662 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1; 

2. По разходната част: 10 058 662 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 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

Елка Николова, директор дирекция „ФБМП 

03.05.2017 г., 15:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


