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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 77 / 28.06.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 28.06.2018 г. 

 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на община Елена за 2017 

г.,  отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 

2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС  на община Елена за 2017 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2017 г. 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публични финанси,   

чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва: 

1.1. По прихода - 8 975 831 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода          

(-)1 805 263 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-)775 788 

лв. разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  

1.2. По разхода – 8 975 831 лв. (разпределен по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; 

Приложение № 2-3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2017 г. по 

оперативни програми, както следва:  
 

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) 

лв. 

ОП РЧР  (-) 85 190 

ОП ФЕПНЛ (-) 1 200 

ПРСР  (-) 7 219 

ОБЩО:    (-) 93 609  

 

 

 



 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена през 2017 г., съгласно приложение № 3; 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на сметките за 

средства от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение № 4; 

4. На основание чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг  ПРИЕМА годишния 

отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а, съгласно 

Приложение №17 - Информация за Общинския дълг към ФО - 1 от 2018 г.; 

5. Приема информация за показателите по чл.94, ал.3 от Закона за публичните 

финанси, съгласно Приложение № 5; 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


