
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 137 / 22.10.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 22.10.2020 г. 

 

 

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. 

 

 

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. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 

чл. 46 ал. 2 от 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 

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване 

със 7 гласа „за”, „против”- 5 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Информация за  изпълнение на бюджета на община Елена за първото 

полугодие на 2020 г., както следва:  

1.1. По приходите - отчет 4 980 730 лв., съгласно Приложение № 1 

1.2. По разходите - отчет 4 980 730 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 

и 2-3 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 3 

3. Приема отчет на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, 

трансформирани по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за текущи и неотложни 

ремонти, съгласно Приложение № 3.1 

4. Приема информация за изпълнение на  сметките за средства от Европейския 

съюз към 30.06.2020 г.,  съгласно Приложение № 4 

 

 

 



 

5. Приема информация за просрочените вземания и задължения към 30.06.2020 г.,  

съгласно Приложение № 5 

6. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г.,  

съгласно Приложение № 6 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


