
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 
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изх. № РД.01.02 - _____ 14.01.2019 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 четвъртото 

тримесечие на 2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът на Община Елена за 2018 г. е приет с Решение № 7 от 25.01.2018 г. на 

Общински съвет Елена в размер на 10 859 022 лв. С Решение № 43 от 26.04.2018г. е 

приета информация за изменение на бюджета през първото тримесечие като уточнения 

размер на бюджета към 31.03.2018 г. е 10 928 014 лв. С Решение № 91 от 27.07.2018г. е 

приета информация за изменение на бюджета през второто тримесечие като уточнения 

размер на бюджета към 30.06.2018 г. е 11 234 062 лв. С Решение № 132 от 25.10.2018г. е 

приета информация за изменение на бюджета през третото тримесечие като уточнения 

размер на бюджета към 30.09.2018 г. е 11 454 670 лв.  

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

тримесечие на 2018 г. са направени служебни промени, като общия  размер на 

изменението на бюджета за посоченото тримесечие е в размер на 802 736 лв., в т.ч. за 

държавни дейности 299 936 лв.; за местни дейности 502 800 лв., в т.ч. за местни дейности  

502 800лв. 

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: 
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А. Служебни промени за държавни дейности в размер на 299 936 лв., включващи: 

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 114 503лв., разпределени както 

следва:  

- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на 

присъдени издръжки за трето тримесечие на 2018 г., в изпълнение на чл.67 от 

ПМС № 332/2017г. за ИДБРБ за 2018 г., съгл. писмо на МФ № ФО-

51/24.10.2018г. 

8 550 лв. 

- Целеви трансфер от ЦБ, въз основа на представена от общината справка за 

фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през 

трето тримесечие, в изпълнение на  ПМС № 332/2017 г. за ИДБРБ за 2018 г. и 

писмо на МФ № ФО-52 / 24.10.2018 г. 

 

98 лв. 

 

- Допълнителен трансфер от ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП 

„Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“, съгл. писмо на МФ 

№ ФО-56/2.10.2018 г. 

327 лв. 

- Допълнителен трансфер от ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП 

"Развитие на системата на предучилищно образование", "Заедно за всяко дете" 

и "Без свободен час", съгл. писмо на МФ № ФО-57/22.11.2018 г. 

5 040 лв. 

- Допълнителен трансфер от ЦБ за  изплащане на допълнително 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински 

детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и 

центрове за специална образователна подкрепа, съгл. писмо на МФ № ФО-

58/27.11.2018 г. 

11 216 лв. 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма 

за капиталови разходи по Решение № 140 / 29.11.2018 г. на ОбС 

- 3 лв. 

- Допълнителни трансфери от ЦБ за ремонт, възстановяване, изграждане и 

довършване на военни паметници по ПМС № 253/2018 г. , съгл. писмо на МФ 

№ ФО-61/03.12.2018 г. 

4 000лв. 

- Допълнителен трансфер от ЦБ за за финансово осигуряване на дейности НП 

"Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищно и училищно образование" /ПМС №266 от 29.11.2018 г./, съгл. 

писмо на МФ № ФО-64/10.12.2018г. 

1 351 лв. 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма 

за капиталови разходи по Решение № 152 / 13.12.2018 г. на ОбС 

13 500 лв. 

- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на 

присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2018г., в изпълнение на чл.67 

от ПМС № 332/2017г. за ИДБРБ за 2018 г., съгл. писмо на МФ № ФО-

69/14.12.2018 г. 

 

8 725 лв. 

 

- Целеви трансфер от ЦБ, въз основа на представена от общината справка за 

фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през 

четвърто тримесечие, в изпълнение на  ПМС № 332/2017 г. за ИДБРБ за 2018 г. 

и писмо на МФ № ФО-71/ 14.12.2018 г. 

48 лв. 

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във 

вътрешноградския транспорт и  транспорта в планински и др.райони за ІV-то 

тримесечие на 2018 г., съгл. писмо на МФ ДПРС-4 / 17.12.2018 г. 

4 676 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския и автомобилния 

междуселищен транспорт за ІV-то тримесечие на 2018г., съгл. писмо на МФ 

ДПРС-4 / 17.12.2018 г. 

2760 лв. 

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

предучилищното и училищното образование за ІV-то тримесечие на 2018 г., 

съгл.писмо на МФ ДПРС-4 / 17.12.2018 г. 

54 131 лв. 

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

при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за ІV-

то тримесечие на 2018 г., съгл. писмо на МФ ДПРС-4 / 17.12.2018 г. 

84  лв. 
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2. Получени трансфери за държавни дейности: 168 491 лв., разпределени както следва: 

- от Агенцията за социално подпомагане по НП “Асистенти на хора  

с увреждания“, дейност „Лични асистенти“     100 070 лв. 

- от МТСП по програми за временна заетост     21 810 лв. 

- от МОН по НП „Информационни технологии в училище в системата на предучилищното 

и училищното образование“                                          24 500 лв. 

- от МТСП, в изпълнение на §38,ал.17 ал.18 от ПЗР на ЗПУО – спрени семейни помощи за 

деца                                                                                5 030 лв. 

- от МОН, съгл. ПМС №200/18.09.2018г. за осигуряване на ученически шкафчета за 

ученици от І-ви до VІІ-ми клас                                          13 756 лв. 

- от МК по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“                                                                           2 930 лв. 

- възстановена сума от СЕС по бюджета на НУ по проект „Подобряване качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес“                                                                             395 лв. 

 

3. Собствени приходи на делегираните бюджети: 16 942 лв., както следва: 

- на СУ „Иван Н. Момчилов“- приходи от такси за ползване на общежитие     822 лв. 

- на СУ „Иван Н.Момчилов“ – други неданъчни приходи                                   166 лв. 

- на Музей на Възраждането      -                                                                             15 954лв. 

Б. Служебните промени за местни дейности са в размер на 502 800 лв., включващи: 

1. Получени трансфери за местни дейности: 485 780 лв., разпределени както следва: 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната 

програма за капиталови разходи по Решение № 140 / 29.11.2018 г. на ОбС 

3 лв. 

- от ПУДООС по проект от Националната кампания „За чиста околна 

среда“ за създаване на еко-кът за отдих в с.Марян     

5 000 лв. 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната 

програма за капиталови разходи по Решение № 152 / 13.12.2018 г. на ОбС 

-13 500 лв. 

-  Целеви средства за  покриване на част от транспортните разходи за 

доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и 

малките селища с население до 500 жители, в изпълнение на ПМС 

332/2017г. за ИДБРБ за 2018 г. и писмо на МФ № ФО-67 / 14.12.2018г. 

8 176 лв. 

- Допълнителен целеви трансфер съгл. ПМС 315/19.12.2018г. за 

реконструкция на ул. Никифор Попконстантинов в гр. Елена от ОТ 112 

до ОТ 106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска (мост при км 

2+530 до км 2+562); 

486 101 лв. 

2. Собствени приходи и дарения: 17 020 лв., както следва: 

- получено дарение за празник на Еленския бут     6 620 лв. 

- получено дарение за ЦНСТЛУ с.Илаков рът       500 лв. 

- получено дарение за социална кухня в полза на възрастни хора  3 900 лв. 

- получено дарение за закупуване на духови инструменти   6 000 лв. 
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След извършените служебни промени, към 31 декември 2018 г. уточненият план по 

бюджета е в размер на 12 257 406 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 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 31.12.2018 г., както 

следва: 

1. По приходната част: 12 257 406 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 12 257 406 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“ 

10.01.2019 г., 17:24 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 

 

 


