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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  

 

Днес 07 април 2022 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 10 от общо 13 общински съветника. 

Отсъстваха: Лазар Николов Костов, Сашо Петков Топалов и Симеон Стоянов Кънчев 

подал заявление с вх. № РД.01.06-26 / 05.04.2022 г. 

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, г-н Йордан Димитров – зам.-кмет по ИД на община Елена, г-жа Силвия Мирянова – 

директор на дирекция ФБМП, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция УТОС, 

инж. Христо Симеонов – гл. инженер на общината. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва г-н Стефан 

Иванов – кметски наместник с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник           

с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Евгения Кандева 

кметски наместник с. Мийковци, г-жа Катя Цвяткова – кметски наместник с. Блъсковци,  

г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с. Тодювци, г-жа Сийка Николова – кметски 

наместник с. Марян, г-жа Стефка Христова – кметски наместник с. Гърдевци, г-н Румен 

Стойков – кметски наместник с. Яковци. 

Присъства г-жа Мария Симеонова – гл. редактор на вестник „Еленска трибуна“. 

Председателят на Общинския съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация откри заседанието.  

При откриване на заседанието в залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред: 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение 

на кмета на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС 
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4. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 10,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

2. Предложение относно промяна в размера на дневната потребителска такса в 

„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

3. Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение 

на кмета на община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Председател на ОбС  

4. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

5. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

                                                                                                           

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета 

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане на 

Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в 

обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев, честити професионалния празник на         

д-р Стела Горбанова-Василева, както и на всички лекари и медицински специалисти, след 

което запозна присъстващите с предложението за приемане на Годишен план за 

ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, 

Тодювци) през 2022 година. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година, като след 

проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха предложението 

с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата 

на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47 / 07.04.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на 

селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата 

Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

2. Възлага на кмета на община Елена да публикува Годишния план на интернет 

страницата на общината в срок, не по-голям от 15 дни от одобряването на същия, 

както и провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящето 

решение. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета 

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в 

размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в 

„Хоспис Елена“ ООД - гр. Елена, като след проведените разисквания и разяснения 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 48 / 07.04.2022 г. 

 

Относно: Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ 

ООД - гр. Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 162 / 29.12.2020 г.; 

2. Определя размер на дневната потребителска такса, заплащана в „Хоспис 

Елена“ ООД - гр. Елена в размер на 33 лв., считано от 01.04.2022 г.  

3. Потребители на услугата, които са жители на община Елена, заплащат дневна 

потребителска такса от 26 лв. Разликата от 7 лв. е за сметка на бюджета на община 

Елена.  

4. Максималният брой на потребителите, които могат да се възползват 

едновременно от облекчението по т. 3, се запазва и през 2022 г. на 15 човека.  

5. Дава съгласие да бъде отпуснат целеви трансфер за текуща дейност за 

изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с 

COVID-19 през 2022 г. в размер до 18 000 лв. 

6. Финансирането по т. 5 да се извърши от средствата предоставени с 

Постановление на Министерски съвет № 326 / 12.10.2021 г., при спазване на 

указанията на Министъра на финансите. 

7. Промяната да се отрази по бюджета на община Елена за 2022 г. 

8. Възлага на Кмета на Община Елена да извърши оценка във връзка с 

прилагането на режима по държавните помощи по отношение на т.5 от 

горепосоченото решение. 

9. Възлага на управителя на „Хоспис Елена“ ООД организацията, а на кмета на 

община Елена - контрола по изпълнение на настоящото решение.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите с 

предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена, като след проведените разисквания и разяснения общинските съветници 

подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 / 07.04.2022 г. 

 

Относно: Определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 18 / 28.02.2020 г., попр., ДВ бр. 20 / 

10.03.2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на 

община Елена, считано от 01.04.2021 г. в размер на 2 958 лв. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета 

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за определяне 

размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена, като след проведените разисквания и разяснения 

общинските съветници подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 / 07.04.2022 г. 

 

Относно: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм., ДВ бр. 18 / 28.02.2020 г., попр., ДВ бр. 20 / 

10.03.2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на 

кметствата в община Елена, считано от 01.04.2022 г., както следва: 

1. На кмета на кметство Майско – 1 356 лв. 

2. На кмета на кметство Константин – 1 356 лв. 

3. На кмета на кметство Беброво – 1 240 лв. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета 

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане 

Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна 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. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна 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., и допълни че след внасяне на предложението се е наложило да бъде 

коригирано приложение № 5, както следва: 

В т. 1 да се допълни текста: и мед. персонал и директор на детска ясла, по направление 

Елена – Марян – Елена и Елена – с. Долни Марян – Елена; 

В т. 2 да се допълни текста с направлението: с. Костел-с. Илаков рът-с. Костел. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 16.30 часа 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна 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., като след проведените разисквания и 

разяснения общинските съветници подкрепиха предложението с 3 гласа „за”,  „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински 

съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. 

от 16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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., като 

след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”-1, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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., като 

предлагат: 

I-во в параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи, функция 

5205 придобиване на стопански инвентар за нуждите на стадион „Чумерна“ гр. Елена да се 

купи аератор за трева на стойност 1 600 лв. Предложената сума да бъде взета от позиция 

№ 105 Изграждане на осветление и разширявяне на паркинг към тренировъчно игрище до 

стадиона: 

„за” - 4, „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 

II-ро в параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти, Функция 06: 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда да се запише ППР за разширение на ул. “Крайбрежна“ за обособяване на паркоместа 

на стойност 10 хил. лв., средствата да се вземат от позиция № 108 Придобиване на 

поземлен имот 27190.103.21, гр. Елена, ул. "Паисий Хилендарски" м. ЧУГОРИЛА за 

детска площадка: 

„за” - 3, „против”- 1, „въздържали се”- няма. Приема се. 

След проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна 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. с 3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали 

се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Анета Ламбурова – председател на ПК “Хуманитарни дейности“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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., като 

след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на:  

Валентин Гуцов – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 06.04.2022 г. от 

16.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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., като 

след проведените разисквания и разяснения общинските съветници подкрепиха 

предложението с 3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Предстои ни да приемем един от най-важните 

документи за дейността на общината, а именно предложението за приемането на 

общинския бюджет. Аз подкрепям направеното предложение за бюджет, но г-н кмета каза, 

че е оптимистичен и труден, аз бих допълнил, и рисков, тъй като сега сме 7 април остават 

ни още 6 месеца летни и два зимни, през които ние трябва да изпълним немалко задачи. 

Искам да наблегна на нещо, увеличението за общинска администрация на 11 200, като 

номинал и благодарение на икономиите, които сме направили те ще бъдат компенсирани с 

до 12 %, с изключение на кметовете. На база инфлацията, която е в Държавата мисля, че 

изостават. За общинска администрация от години се говори, че заплатите са ниски, но от 

страна на държавата нищо не се прави. Средствата за зимно поддържане е вдигнато с 1 000 

лв. При теза цени на горивата, ако имаме една сурова зима, защото през последните две 

години природата бе благосклонна към нас и се реализираха икономии, тези 1 000 лв. са 

нищо. В Инвестиционната програма прави впечатление, че залагаме около 400 хил. лв. за 

ППР. Това е заради новите изисквания за ремонтите на улиците да бъде изготвен първо 

ППР, което според мен много ще ни утежни нещата, тъй като цената за ремонт на 

пътищата ще ни скочи в пъти. Имаме два големи обекта, които са със сериозна тежест в 

Инвестиционната програма. Това е ОУ в с. Майско, за където разбрахме, че все още няма 

сключен договор с изпълнител и на тази цена не зная дали ще се сключи договор. Ето това 

е един от рисковете и затова казах, че бюджета е рисков. Дали ще успеем да го изпълним, 

защото както разбрахме, парите които до края на годината не успеем да усвоим трябва да 

върнем. И пожелавам успех на общинската администрация да бъдат по-настоятелни и да 

възлагаме по-навреме изпълнението, за да не загубим средствата. През годината ще има 

актуализация на държавния бюджет и дано нещата и за нас се развият благосклонно. При 

тези цени и нестабилност в Държавата ми е трудно да прогнозирам дали няма да се 

наложи да връщаме пари в края на годината. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 10 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение в параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални 

активи, функция 5205 придобиване на стопански инвентар за нуждите на стадион 

„Чумерна“ гр. Елена да се купи аератор за трева на стойност 1 600 лв. Предложената сума 

да бъде взета от позиция № 105 Изграждане на осветление и разширявяне на паркинг към 

тренировъчно игрище до стадиона: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение в параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти, 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 

на околната среда да се запише нова позиция: ППР за разширение на ул. “Крайбрежна“ за 

обособяване на паркоместа на стойност 10 хил. лв., средствата да се вземат от позиция    

№ 108 Придобиване на поземлен имот 27190.103.21, гр. Елена, ул. "Паисий Хилендарски"           

м. ЧУГОРИЛА за детска площадка, тоест позицията да отпадне, като през годината ще се 

търси вариант за придобиване на имота чрез процедура по отчуждаване или замяна:  

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна 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.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51 / 07.04.2022 г. 

 

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна 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. 

 

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. 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 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

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.: 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 

9 212 105 лв., както следва: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в 

размер на 8 412 459 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегираните от държавата дейности в размер на  318 722 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 700 лв., в т.ч. на СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена 

700 лв.;  

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от Европейския съюз (по бюджетите на функция 

„Образование“)  - (-) 66 186 лв.  

1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 година в размер на  1 751 086 лв., 

съгласно Приложение №1.1 

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

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 737 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 605 050 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 767 900 лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 186 500 

лв.; 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

в размер на 581 400 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 1 815 178 лв.; 

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 1 000 

лв.; 

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в 

размер на  (-) 20 000 лв.; 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  (-) 15 000 лв.; 
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1.1.2.8. Предоставена възмездна финансова помощ в размер на (-) 

34 000 лв.; 

1.1.2.9. Приходи от приватизация на дялове, акции и участия в 

размер на 30 000 лв.; 

1.1.2.10. Друго финансиране: 96 120 лв. по Закона за управление 

на отпадъците; 

1.1.2.11. Преходен остатък от 2021 г.  по банкови сметки в т.ч. 

депозити в размер на 3 878 414 лв., съгласно Приложение № 1.1; 

1.1.2.12. Наличност по депозити в края на периода (-) 607 854 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 19 668 589 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4; 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 10 416 781 лв.; 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 478 355 лв.; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 8 773 453 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 150 708 лв., от който за 

трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в други 

целеви трансфери за неотложни текущи ремонти на общински пътища, 

улична мрежа и сгради публична общинска собственост 40 708 лв.; 

1.2.4. Утвърждава показатели по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата 

и населените места с кметски наместници, в рамките на общия бюджет, 

съгласно Приложение № 2.4. 

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 2 093 192 лв., в т.ч.: за инвестиционни разходи в държавни 

дейности 318 722 лв.; за същата цел в местни дейности 1 774 450 лв.; 

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани със собствени 

приходи в размер на 23 000 лв., в т.ч. от собствени приходи на делегираните 

бюджети.; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства  в размер на 96 

120 лв.; 

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен 

остатък  от 2021 г. в размер на 2 953 195 лв., в т.ч. от целева субсидия за 

капиталови разходи 833 925 лв., от преходни остатъци от функции в държавно 

делегирани дейности – 599 270 лв., от целеви трансфери – 1 408 548 лв., от 

собствени средства в т.ч. от застрахователни обезщетения – 111 452 лв.; 
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2.5. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със 

средства от Европейския съюз в размер на 1 000 лв. 

3. Одобрява Поименен списък на обектите за извършване на неотложен текущ 

ремонт, съгласно Приложение № 3.1 

3.1. Дава съгласие да бъде внесено мотивирано предложение до министъра на 

финансите по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, 

на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в размер на 40 

708 лв. за обектите, определени в Приложение № 3.1 от настоящото решение, 

представляващи 2 на сто от предоставената субсидия за капиталови разходи за 

2022 г.; 

3.2. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано предложение 

до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за 

капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на 

сгради, публична общинска собственост в съответствие с процедурните 

изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г.; 

3.3. В случай на положително становище от страна на министъра на 

финансите, възлага на кмета на общината да организира разходването и 

отчитането на средствата, в съответствие с приложимото законодателство. 

4. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2022 г., без звената от системата на 

образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и 

разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение  

№ 4. 

4.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска 

администрация” на 74 щ.бр., от които 51 щ.бр. в държавно делегираната 

дейност „Общинска администрация” и 23 щ.бр. в дофинансирането на същата 

с местни приходи. 

4.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) се определя 

от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери, съгласно Приложение № 4 от настоящото решение. 

4.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към функциите, 

както следва: 

4.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по 

образованието” - 2 щ.бр.; 
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 4.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”, 

дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на 

пенсионера” - 1 щ.бр.; 

4.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 

„Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие” - 4 щ.бр.; 

дейност „Озеленяване” -  0.5 щ.бр.; 

4.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база за 

спорт за всички” – 2 щ.бр.; дейност „Обредни домове и зали” - 0,5 щ.бр.; 

дейност „Градски библиотеки” - 4 щ.бр.;  дейност „Други дейности по 

културата” – 5 щ.бр.; дейност „Музеи с регионален характер“ – 1 бр.;  

4.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други 

дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 щ.бр.; 

дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност „Общински 

пазари и тържища” - 1 щ.бр.  

5. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва: 

5.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 12 620 лв.; 

5.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 18 000 лв., в 

т.ч. 3 000 лв. за подпомагане разходите за погребения. 

Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в 

неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над 

тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. 

Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените 

разходи, но не повече от 150 лв. 

5.3. Определя конкретни размери  на СУБСИДИИ И СТИПЕНДИИ, както 

следва: 

5.3.1. За читалища от средствата за държавно делегирана дейност в 

размер на 210 350 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени съгласно 

решението на комисията по чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.; 

5.3.2. За спортни и туристически организации – общо 79 000 лв., 

предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл. 127 и 

чл. 133 от Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС). Упълномощава 

кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на 

средствата и сключи съответните договори.  

5.3.2.1. За спортните клубове към детски специализирани спортни   

школи – 24 000 лв., разпределени както следва: 

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 7 000 лв.;  
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- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 9 000 лв.; 

- за спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“: 5 000лв.; 

- за спортен клуб по катерене и алпинизъм „Чумерна - Елена“: 

3 000лв. 

5.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически 

школи - 5 000 лв., разпределени  както следва:   

- за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;  

- за клуб по туризъм: 1 200 лв.; 

- за клуб по вело-туризъм: 700 лв.; 

- за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв. 

При пререгистрация на някоя от специализираните спортно-

туристически школи като спортен клуб, неизразходваните до датата на 

регистрацията средства по тази точка се прехвърлят от съответната 

школа в полза на новорегистрирания клуб. Промяната се отразява 

служебно по бюджета на общината. 

5.3.2.3. Субсидия предназначена за стопанисване на туристическа база, 

предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени 

райони, в размер на 20 000 лв. 

5.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки   

формации към тях – 30 000 лв., от които 7 000 лв. под условие, както 

следва:  

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 23 000 лв., от които 5 000 лв. се 

предоставят при условие, че клубът картотекира отбор във 

възрастова група „юноши - старша възраст“ за първенството 

през сезон 2022 - 2023 г.; 

- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 7 000 лв., от които 2 000 

лв. се предоставят при условие, че мъжкият отбор продължи 

участието си в Елитната областна футболна група. 

5.3.2.5. Задължава Кмета на общината да сключи договори с 

организациите по горните точки, в които да определи условията за 

целево разходване на предоставените средства. 

5.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

- за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане 

издаването на вестник „Еленска Трибуна““: 20 000 лв.; 

- „Буковец“ ЕООД, с предназначение „За погасяване на 

задължения спрямо кредитори“: 135 284 лв. 

5.5. Стипендии по социална програма за привличане на млади здравни 

специалисти в размер на 10 000 лв.  
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Възлага на Кмета на общината да създаде необходимата организация по 

подбор, класиране и сключване на договори за финансиране на одобрените 

кандидати. 

5.6. Стипендии за финансово подпомагане на даровити деца, които не 

подлежат на стимулиране по Наредбата за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби – 2 000 лв. 

Възлага на Кмета общината да разработи проект на Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби и представи за утвърждаване от Общински 

съвет Елена. 

5.7. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните 

събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена 

през 2022 г. в размер на 60 000 лв. 

5.8. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортно-

туристическите събития в Община Елена през 2022 г. в размер на 18 000 лв. 

6. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

6.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни  заплати на 

заетите по трудови правоотношения. 

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не 

повече от 7 000 лв. 

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 

Елена в размер на не повече от 3 500 лв. 

6.4. За книгоиздаване (произведения, тематично свързани с гр. Елена и 

населените места в общината, забележителности и бележити личности от 

еленския край) – 5 000 лв. 

6.5. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 3 000 лв. 

6.6. За частично заплащане (поевтиняване със 7 лв.) на дневната такса на 

потребители с адресна регистрация в община Елена за не повече от 15 

потребители, настанени в Хоспис Елена ЕООД общо в размер до 38 325 лв. 

7. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 5. 

7.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 

по т. 7.1., имащи право на транспортни разходи.  

8.  ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  845 829  лв., в т. проекти по ПРСР 102 746 лв.; 

проекти по оперативните програми 743 083 лв., проекти, финансирани с други 

европейски средства 0 лв., съгласно Приложение № 6.  
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9. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности 

с показатели за 2022 г.  и прогнозни показатели за периода  2023 г. и  2024 г., по 

приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.  

10. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община 

Елена, съгласно Приложение № 7. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на не 

повече от 579 986 лв. 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 г. в 

размер на не повече от 218 786 лв. 

11.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края 

на 2022 г. в размер на не повече от 763 556 лв. 

11.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава 

кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в 

съответствие със Закона за общинския дълг. 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на 

общината в размер на 13 743 748  лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

12.1. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, 

които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 9 415 787 лв.,  като 

наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 

надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2021 г., които 

ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година, както следва: 

13.1. в отчетна група „БЮДЖЕТ“ в размер на 5 152 лв., съгласно Приложение 

№ 8;  

13.2. в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ в размер на 0 

лв., съгласно Приложение № 8; 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни години, 

които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 29 234 лв. 

15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 

на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 
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делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения  в 

съответната делегирана дейност. 

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / 

или неотложни разходи. 

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение  на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки  

за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

16.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

16.6. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да ограничава 

или спира финансиране на  второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и 

финансова дисциплина по разписаните права и отговорности; 

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

17.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

17.2. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други 

фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и 

от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 

изпълнение на общинския план за развитие. 
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18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, при изпълнение 

на приетия от Общинския съвет бюджет да спазват бюджетната и финансова  

дисциплина. 

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

Председателя на Общински съвет Елена г-н Стоян Златев честити приетия Бюджет 

на кмета на общината и му даде думата: 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Благодаря на общинските съветници за 

разбирането и приемането на Бюджета на общината за 2022 година. Както каза и               

г-н Гуцов, бюджета е рисков. Ще направим всичко възможно с колегите от общинска 

администрация да реализираме заложените задачи. Служителите работят в доста висок 

темп. Трудно е, не ни достигат специалисти, това не се наблюдава само при нас, това е 

проблем за малките населени места. Многократно сме го обсъждали на срещи, поставяли 

сме го за обсъждане и в Националното сдружение на общините. Актуална е темата със 

заплатите в общинска администрация. Най-ниско е нивото на възнаграждение в сравнение 

с другите отрасли. Но въпреки това аз благодаря на колегите за всеотдайната работа. 

Надявам се негативната обстановка да отмине и да се даде възможност за изпълнението на 

бюджета на общината.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена            

г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет Елена в 15:40 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител Велико Търново и Кмета 

на Община Елена за сведение. 

 

 

 
СТОЯН ЗЛАТЕВ                                                      
Председател на                                                  

Общински съвет Елена               
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

ст. експерт АТО на ОбС 


