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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: Приемане на план-сметка на общинско предприятие „Благоустрояване“ за 

2023 година  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 135 и протокол № 13 от 29.09.2022 г. Общински съвет Елена е решил 

да бъде създадено общинско предприятие „Благоустрояване“ и утвърди предложения 

правилник за неговата организация и дейност. В изпълнение на това решение общинска 

администрация проведе конкурсна процедура за избор на ръководител и към настоящия 

момент са налице всички предпоставки предприятието да започне да функционира като 

второстепенен разпоредител с бюджет.  

Съгласно чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, първостепенните 

разпоредители с бюджет организират и ръководят изпълнението на бюджетите си и 

определят бюджетите на второстепенните разпоредители, като ги утвърждават, доколкото 

в този или в друг закон не е определено друго. С цел създаване на организация по 

придобиване, експлоатиране и стопанисване на общинско движимо и недвижимо 

имущество за бъдещи цели и задачи е необходимо да се прецизират разчети, средства и 

задачи, които да доведат до положителен икономически ефект от дейността по 

изпълнение на общинската стратегия през предстоящата 2023 г. В тази връзка експерти от 

общинска администрация подготвиха проект на план-сметка за периода от месец април до 

месец декември на 2023 година.  

Въпросните разчети са направени на база утвърдена численост на персонала девет щ. бр., 

като са предвидени средства за ремонт на сградния фонд на бившето търговско дружество 

„Буковец“ ЕООД, чиито активи следва да преминат в разпореждане на Община Елена и да 

се ползват за нуждите на общинското предприятие. Необходимите разходи възлизат на 

315 565 лв., в това число капиталов разход от 80 000 лв. за закупуване на специализиран 

автомобил (трактор / багер с челен товарач).  Част от средствата за възнаграждения на 

служителите ще бъдат приспаднати от съответните дейности на общинска администрация, 
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защото се предвижда четирима от общо девет служители да бъдат преназначени от 

общинската администрация в общинското предприятие. Предполагаемите приходи от 

наеми на имущество са на прогнозна стойност 16 800 лв. На по-късен етап, след промяна в 

Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Елена и 

утвърждаване на цена на продуктите на бетоновия възел ще бъде променена приходната 

част на план-сметката. Конкретните стойности са отразени по функции и дейности в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящето предложение.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ:: 

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

местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 84, 

ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена: 

1. Одобрява план-сметка на Общинско предприятие „Благоустрояване“ за 2023 

година съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 

2. План-сметката по т. 1 да се отрази при разработването на бюджета на общината 

за 2023 г. по пълна бюджетна класификация. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, зам. – кмет „Икономически дейности“ 

07.02.2023 г., 17:00 ч. 

 

Съгласували: 

 

Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


