
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 
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изх. № РД.01.02 - _____ / 21.11.2017 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 изменението на общинския бюджет за третото 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. и Решение № 91 / 27.07.2017 г. е приета информация за 

измененията на бюджета съответно през първото и второто тримесечия, като уточненият 

размер на бюджета към 30.06.2017 г. е в размер на 10  207 468 лв. 

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

тримесечие на 2017 г. са направени служебни промени, като общия  размер на изменението 

на бюджета е в размер на 195 439 лв., в т.ч. за държавни дейности  195 547 лв.;  за местни 

дейности (-) 108 лв.; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – без 

изменение. 

Съгласно чл. 125, ал.4 от ЗПФ 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 уточнения план по прихода и разхода (по функции и дейности) е както 

следва: 

 А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 195 547 лв., включващи: 

1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции с писма на МФ: 165 833 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-4/12.07.2017 г.) 

7 527 лв. 
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- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при 

изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР писмо на МФ 

ДПРС-4/12.07.2017 г. 

84 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен 

транспорт, писмо на МФ ДПРС-4/12.07.2017 г. 

4 214 лв. 

- Корекция във връзка с промяна на натуралните показатели по информационната 

система на МОН към 01.01.2017 г., писмо на МФ №ФО-28/14.07.2017 г. 

2 000 лв. 

-  Средства въз основа на представена от общината справка за фактически 

изплатени средства за присъдена издръжка за второ тримесечие, в изпълнение на  

чл.68 от ПМС №374 за ИДБРБ за 2017 г. и писмо на МФ ФО -29/20.07.2017 

 

10 601 лв. 

-Увеличение на стойностните показатели на стандартите за делегираните от 

държавата дейсности от 01.09 до 31.12. 2017 г.- писмо на МФ №ФО-38/23.08.2017 г. 

106 051 лв. 

- Корекция във връзка с промяна на вида на социалната услуга в общността – 

резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” с капацитет 10 

места в социална услуга в общността – резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с капацитет 12 места, по 

Писмо на МФ № 08-00-943/28.08.2017 г. 

6 477 лв. 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за 

капиталови разходи по Реш. 109/31.08.2017 г. на ОбС, гр. Елена 

 

108 лв. 

-Допълнителни средства за изплащане на минимални диференцирани суми за 

физическо възпитание и спорт (в изпълнение на чл1, ал.2, т. 1 от ПМС № 

186/28.08.2017 г.) писмо на МФ №ФО-41/08.09.2017 г. 

2 959 лв. 

-Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП 

„Оптимизация на училищната мрежа”(чл. 1 ал.1 от ПМС № 181/21.08.2017 г.) писмо 

на МФ №ФО-42/08.09.2017 г. 

22 312 лв. 

- Финансово осигуряване на дейности по НП „ Осигуряване на съвременна 

образователна среда” (в изпълнение на чл.1 ал.1 от ПМС 188/01.09.2017 г. И Писмо 

на МФ № ФО-45/20.09.2017 г. ) 

3 500 лв. 

 

2. Получени трансфери   

- от МОН във връзка с неспазване на Закона за семейните помощи за деца    5 914 лв. 

- по Програми за временна заетост                                 12 990 лв. 

3. Собствени приходи на делегираните бюджети                                                    10 810 лв. 

Б. Служебните промени за местни дейности са в размер на  (-) 108 лв., съгласно Решение 

№ 109 / 31.08.2017 г. на Общински съвет Елена за извършване на вътрешни компенсирани 

промени между обекти, включени в инвестиционната програма за капиталови разходи на 

община Елена. 

След извършените служебни промени, към 30 септември 2017 г. уточнения план по 

бюджета е в размер на 10 402 907 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 
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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 30.09.2017 г., както 

следва: 

1. По приходната част: 10 402 907 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 10 402 907 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: 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“ 

17.11.2017 г. 


