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изх.№ РД.01.02 - ______ / ___.___.2022 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: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на 

Общински съвет Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 51 / 07.04.2022 г., Общински съвет Елена прие бюджета на община 

Елена за 2022 г., инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 

2022 г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. 

При подаване на изискуемата информация в Министерство на финансите се установи, че 

при разпределение на приходите и разходите с източник целева субсидия за капиталови 

разходи е допусната явна фактическа грешка в изчисленията. Посочената обща сума за 

целева субсидия за капиталови разходи в приходната част е завишена с 20 000 лв., 

съответно и при разпределението на разходите в инвестиционната програма също.  

За да не допусне изменение на общия бюджет предлагаме завишаване на приходите от 

продажба на стоки, услуги и продукция ( в частност от дървесина) с тази сума и 

намаление на целевата субсидия за капиталови разходи. В разходната част, в 

инвестиционната програма предлагаме намаление на стойността с източник целева 

субсидия за капиталови разходи на обект „Употребяван специализиран автомобил за 

текущо поддържане на пътна инфраструктура“ и добавяне на 20 000 лв. с източник 

собствени бюджетни средства. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година, ПМС № 31/ 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. и Раздел VI от Наредбата за условията и реда за 
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съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена, 

Общински съвет Елена: 

1. Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. 

по Протокол № 4 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена, като текстът от същото 

придобива следната редакция: 

 

2. В останалата си част Решение № 51 / 07.04.2022 г. по Протокол № 4 / 07.04.2022 г. 

на Общински съвет Елена остава непроменено. 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП, 20.04.2022 г., 13:32 ч. 

 

Съгласувал: Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт 

1. Приема бюджета на община Елена за 2022 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 19 668 589 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

……………………………………………………………………………… 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 9 251 808 лв. в т.ч.: 

……………………………………………………………. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 625 050 лв. 

………………………………………………………. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на 1 795 178 лв.; 

………………………………………………………………………………….. 

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 5 133 507 лв., 

съгласно Приложение № 3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2022 г. в размер на 2 073 192 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни 

дейности 318 722 лв.; за същата цел в местни дейности 1 754 470 лв.; 

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени приходи в 

размер на 43 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните бюджети – 

23 000 лв.; 

…………………………………………………………………………………….. 


