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изх. № РД.01.02 - _____ / 21.07.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за второто 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.
С Решение № 69 / 26.05.2017 г. е приета информация за изменение на бюджета през
първото тримесечие, като уточнения размер на бюджета е в размер на 10 058 662 лв.
На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), през второто
тримесечие са направени служебни промени, като общия размер на изменението на
бюджета за второто тримесечие на 2017 г. е в размер на 148 806 лв., в т.ч. за държавни
дейности 138 226 лв.; за местни разходи 10 580 лв., от които за местни дейности 3 992
лв.; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 6 588 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 138 226 лв., включващи:
1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции с писма на МФ: 124 916 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-3 / 12.04.2017 г.)

7 527 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-3 / 12.04.2017 г.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона з
предучилищното и училищно образование писмо на МФ № ДПРС-2 / 23.02.2017 г.
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически
изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие, в изпълнение на
чл.68 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ № ФО-14 / 26.04.2017
- Средства въз основа на представена от общината справка за фактически
изплатени средства през първо тримесечие за пътни разходи на правоимащи
болни (в изпълнение на чл.23 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г.) писмо на МФ №
ФО-15 / 26.04.2017 г.
- Корекция на средства определена съгласно информационната система на МОН
за 2017 г. във връзка с промяна на натуралните показатели за броя на децата и
учениците в общинските ДГ, училища и обслужващи звена на ДДД по
образование (в изпълнение на чл.41 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо
на МОН, писмо на МФ № ФО-19 / 12.05.2017 г.
-Корекция на средствата определена съгласно информационната система на
МОН за 2017 г. във връзка с промяна на натуралните показатели в яслите и в
здравните кабинети в детските градини и училища за функция Здравеопазване (в
изпълнение на чл.41 от ПМС № 374 за ИДБРБ за 2017 г.) писмо на МФ № ФО-21 /
16.05.2017 г.
-Допълнителен трансфер за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни
помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017
г. (в изпълнение на чл1, ал.1 от ПМС № 88 от 2017 г.) писмо на МФ № ФО-23 /
19.05.2017 г.
-Допълнителен трансфер за възстановяване на транспортните разходи или на
разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите
в системата на предучилищното и училищно образование за 2017 г. (в изпълнение
на чл.1, ал.1 от ПМС № 94 / 2017 г.) писмо на МФ № ФО-24 / 29.05.2017 г.

2. Получени трансфери
- от ЦИК, за Общинска избирателна комисия
- по програми за временна заетост
3. Собствени приходи на делегираните бюджети

84 лв.
40 439 лв.
10 945 лв.
49 лв.

(-) 26 356 лв.

(-) 1 854 лв.

41 973 лв.

52 109 лв.

13 228 лв., от които:
1 032 лв.
12 196 лв.
82 лв.

Б. Служебни промени за местни дейности и дофинансиране на делегираните от
държавата дейности в размер на 10 580 лв., включващи:
1. Собствени приходи, в т.ч. дарение за дофинансиране на делегирани от държавата
дейности
5 580 лв.
2. Получен трансфер от ПУДООС

5 000 лв.

След извършените служебни промени, към 30 юни 2017 г. уточнения план по бюджета е
в размер на 10 207 468 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
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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 30.06.2017 г., както
следва:
1. По приходната част: 10 207 468 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 10 207 468 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
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