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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: Определяне на разчетни показатели, условия и лимити за уреждане на 

бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет 2023 г. на Община Елена, в 

съответствие със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Ежегодно, в изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, кметът на 

общината внася в общинския съвет проект на бюджет на общината в срок до 20 работни 

дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.  

До края на миналата година Народното събрание не прие Закон за държавния бюджет за 

2023 г. и така втора поредна година започваме годината без държавен бюджет. Но докато 

през 2022 г. забавянето беше три месеца, в настоящата политическа ситуация се очертава 

държавата и общините да работят без приет закон за държавния бюджет поне до края на 

месец юни. Липсата на държавен бюджет възпрепятства приемането и на общински 

бюджет, с което се усложнява управлението на общинските финанси и създава риск за 

реализирането на местни политики и инициативи.  

За да се гарантира все пак дейността на общините, в последния за годината брой 104 на 

Държавен вестник бе обнародван Закон за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., т.нар. „удължителен закон“. Той важи от 01 януари 

до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., 

но не повече от три месеца, като срокът спира да тече от деня на разпускане на Народното 

събрание до деня на конституиране на следващото.  
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Основните моменти в т.нар. „удължителен закон“ и Постановлението за 

изпълнението му, отнасящи се до общините, са следните: 

- Разходите по видове да не надвишават размера на същите за същия период миналата 

година, като се отчитат влезлите в сила нормативни актове; 

- Взаимоотношенията с държавния бюджет остават на база достигнатия им размер за 

2022 г.; 

- Не се допуска намаление или увеличение на достигнатите размери на основни месечни 

заплати към 31 декември 2022 г., с изключение на тези, които са на нивото на 

минималната работна заплата за страната; 

- С Постановление № 497 / 29.12.2022 г., считано от 1-ви януари 2023 г. размерът на 

минималната работна заплата за страната е увеличен на 780 лв., но средствата до 

достигане на този размер, както и осигурителните вноски са за сметка на общинския 

бюджет в местните дейности; 

С приетото Постановление № 7 / 19.01.2023 г. и писма №№ ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023 г. 

на Министерство на финансите бяха определени условия и разпоредби и дадени 

допълнителни указания по отношение на работата на общините в условията на неприет 

държавен бюджет. 

В Постановлението са одобрени размерите на субсидиите за делегирани държавни 

дейности на база на достигнатите размери на стандартите, приети с РМС № 50 от 2022 г. 

за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г., изменено с РМС № 196 от 2022 г. и РМС № 540 от 

2022 г. Удължено е действието на някой разпоредби на ПМС № 31 от 2022 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., в т.ч. за 

транспортните разходи на служителите; за лимитите на средствата за СБКО; за органите, 

определящи лимитите за разходи за представителни цели. 

С указание № ФО - 2 / 20.01.2023 г. на Министъра на финансите са определени  размерите 

на целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища за периода. Данните са на база показатели по 

механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния 

бюджет и бюджетите на общините съгласно приложението към чл. 51 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 година, както и на ПМС № 229 / 2022 

г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.  

Съгласно указание № ФО - 1 / 20.01.2023 г. на Министъра на финансите: 

- общинският съвет може да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от целевата 

субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за 

придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и 

проектни работи, включително за съфинансиране на заеми за капиталови разходи. 

- до приемането на бюджета на общината общинският съвет, по предложение на кмета на 

общината може да одобри извършване на капиталовите разходи за сметка на преходни 

остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни 

средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период на 2023 г. 
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- до приемането на бюджета на общината общинският съвет, по предложение на кмета на 

общината, може да утвърждава спортни, културни и други календари на събития, които 

общината планира да реализира през 2023 г.  

Създадената нормативна база за уреждане управлението на местните финанси за периода 

до приемане на общински бюджет не изчерпва необходимостта от ясни правила и 

организация за спазване на фискалните правила по ЗПФ.  

В тази връзка и предвид неяснотата относно продължителността на периода, в който ще се 

наложи да работим без приет бюджет, Общинска администрация извърши анализи и 

съобразявайки се с нормативната уредба към момента разработи: 

- Разчет на приходи за държавни и местни дейности -  на базата на посочени в чл.1, ал.2 

от Постановление № 7 / 19.01.2023 г. показатели за държавните дейности и анализ на 

изпълнението на приходите от местни дейности.   

Оценени са еднократните местни приходи, тенденциите при изпълнение на бюджета за 

2022 г., както и промените в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Прави впечатление, 

че при данъчните приходи сме предвидили общо увеличение от 25 на сто. 

Предвиденото увеличение всъщност се дължи на драстично увеличение на приходите 

от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. През 

изминалата година планът на същия беше 180 000 лв., а реалното изпълнение по отчет 

е 415 817 лв. Това е най-трудно прогнозируемият данък, зависещ от пазара на 

недвижими имоти и затова сме се спрели на средна величина. При неданъчните 

приходи е отчетена промяната в местната нормативна уредба по отношение най-вече 

на общинските такси, но увеличението на същите е минимално и не може да покрие 

разликата, дължаща се на намаление на приходите от продажба на услуги, стоки и 

продукция. През 2022 г. очакванията за приходи от продажба на дървесина бяха 

големи, но оспореното решение на Общински съвет за утвърждаване на 

горскостопански план пред Административен съд стопира процедурите. Поради това 

сме подходили консервативно на този етап, но се надяваме на положително за община 

Елена развитие.  

По този начин на компенсирана основа общият размер на приходите е почти 

идентичен с миналогодишното изпълнение.  

Като предоставени трансфери сме предвидили съфинансиранията по проекти, както и 

дължимите отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Планирани са и временни безлихвени заеми от бюджета към сметки за средства от ЕС, 

които са съобразени с изпълняваните от Община Елена проекти. Предвидени са и 

средства за отпускане на безлихвен заем и на МИГ „Общини Елена и Златарица“ на 

стойност 100 000 лв. със срок на връщане до една година, като предложението за 

същото е внесено за разглеждане от Общински съвет. От предходната година останаха 

за възстановяване по бюджета на общината предоставени заеми на неправителствени 

организации 95 090 лв., като срокът им изтича през 2023 г. След връщането на същите 

в срока по договорите, ефекта за общината ще бъде (-) 4 910 лв., което е поносимо за 

общинската хазна. 
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- Разпределение на преходния остатък след извършен анализ по източници. В държавни 

дейности е разпределен в дейностите, за които се отнася, в т.ч. и за капиталови 

разходи. В местните дейности, разпределението за капиталови разходи е на база 

остатъците по обекти от предходната година. В частта за текущи разходи преходния 

остатък е разпределен във всички функции, като всички остатъци с целеви характер са 

разпределени в съответните дейности, вкл. от зимно поддържане, получени дарения, 

от приходи от собственост. От преходен остатък е и резервът, който сме заделили за 

непредвидени разходи, както и всички трансфери, заеми и финансиращи позиции. 

- Разчет на лимити за разходи – разработени по дейности - държавни, местни и 

дофинансирани с общински приходи. Лимитите за разходи за делегираните от 

държавата дейности са съобразени с разходите за същия период на предходната година 

и отчитайки влезли в сила нормативни актове. Лимитите за местни дейности са 

съобразени с отчетните данни на същите от предходната година, като е отчетен и ръста 

на инфлацията, поетите ангажименти, включително и тези с Решения на Общински 

съвет Елена. Обезпечена е дейността на общинското предприятие „Благоустрояване“, 

съгласно одобрената план-сметка с Ваше решение № 12 от 06.02.2023 г.  

Разходите са определени на годишна база,  като след утвърждаването им ще бъде 

извършено тримесечно разпределение на същите.  

Във всички дейности са планирани средства за представително и работно облекло и за 

социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от 

плановите разходи за основни заплати на лицата. 

Всички държавни дейности са обезпечени в рамките на единните разходни стандарти, 

като дофинансиране се налага в дейност „Общинска администрация“ и за първи път в 

дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности“. Средствата по единни разходни стандарти за т.нар. „дежурни“ са на база 

2022 г. и не отразяват изменението на минималната заплата, нито осигуряват нощен, 

извънреден труд и труд по национални празници, нито клас прослужено време. 

Дофинансиране е планирано в дейност „Музей“ , но то се осигурява и отчита от 

собствени приходи на Музей на Възраждането. 

Продължават програмите 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 и за привличане на млади здравни специалисти, 

обезпечени със същите средства като предходната година. 

Предвидени са и средства за покриване на част от таксите на не повече от 15 

потребители на услугите на „Хоспис Елена“ ООД, адресно регистрирани на 

територията на общината. 

Разчетени са средства за субсидиране на различните спортни организации в общината 

и за финансиране на спортно-туристическия календар на Община Елена. Предвидените 

средства за спортни организации са в същия размер като миналата година – общо 

79 000 лв., като тук влизат и средствата за поддържане на високопланински бази. 

Предложеното Ви разпределение е направено от комисия, назначена от Кмета на 

общината, на база правила за финансово подпомагане на същите.  
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Средствата за финансиране на спортно-туристическия календар са увеличени с 

минимална сума и същият е на стойност 20 000 лв., като в него са добавени и нови 

спортни събития. 

Културният календар на общината като стойност възлиза на 80 000 лв., като и тук са 

добавени нови инициативи и мероприятия. Следва да се отбележи, че във 

финансирането на Културния календар са и средства в размер на 10 000 лв., получени 

като дарение в края на миналата година за провеждане на празници на територията на 

общината.  

Както всяка година и тази сме заделили средства за социално подпомагане на болни 

хора и такива в затруднение, както и на граждани за погребения на техни близки, като 

общият им размер е 21 500 лв. 

И тази година са разчетени средства за издаване на вестник „Еленска трибуна“ в 

миналогодишния размер – 20 000 лв. 

Като резерв за непредвидени и неотложни разходи сме заделили средства в размер на 

200 000 лв., като общият размер на средствата за непредвидени и неотложни разходи е 

в нормативно определения размер до 10 на сто от общия размер на разходите по 

бюджета на общината, съгласно чл. 95 от Закона за публичните финанси.  

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и с 

промените в местната Наредба за бюджета сме разработили и разчети по кметства и 

кметски наместничества. В предложените разчети не са включени инвестиционни 

разходи, т.к. същите са посочени в инвестиционната програма, както и разходите за 

зимно поддържане, поради това, че са по маршрутни разписания между населените 

места. Средствата от продажбата на общински имоти от миналата година, останали 

като преходен остатък са разпределени по населени места, където са осъществени 

продажби на имоти. Тези средства могат се ползват за финансиране на изграждането, 

за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията 

на съответното населено място. 

- Проект на инвестиционна програма по обекти след извършен обстоен анализ на 

преходните обекти от 2022 година и степента на изпълнение на същите. Всички 

обекти, незавършени през миналата година са включени в инвестиционната програма 

за 2023 г.  

С целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. са предвидени и нови обекти: 

По параграф 51-00 „Основен ремонт“: площад „Иларион Макариополски“ - гр. Елена 

(проектиране), покрив Читалище с. Костел (с техен предварително изготвен проект), 

подсилени са обектите „Енергоефективна реконструкция на Детска ясла - гр. Елена“ и 

„Енергоефективна реконструкция на ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът“ до сметната стойност 

по проектната документация.  

В параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни активи“ като нови обекти са 

включени следните позиции: антивирусен софтуер Eset Antivirus за нуждите на 

Общинска администрация, изграждане на площадка по безопасност на движението на 

ул. „Паисий Хилендарски“ - гр. Елена, автомобил за Домашен социален патронаж по 

проект „Патронажна мобилност за доставка на обяд в община Елена“, съоръжения за 
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детски площадки - 11 бр., закупуване на две сметосъбирачни машини, контейнеровоз и 

челен товарач за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване“, изготвяне на 

проектна документация за изграждане на изкуствени неравности на път II-53 / 

Поликраище - Елена - Сливен / в населените места, през които същият преминава.  

В параграф 54-00 „Придобиване на земя“ са предвидени две нови позиции - за 

Водоснабдяване с. Майско и за Разширяване гробищен парк с. Палици. 

Разпределените средства по гореописаните обекти с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи са в размер на 996 343 лв. и 1 850 125 лв. са заделени 

като резерв, подлежащ на разпределение със същинския бюджет.  

Със средства на второстепенни разпоредители от преходен остатък и единни разходни 

стандарти от 2023 г. са предвидени закупуването на Преносими компютри 10 бр. за  

СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена, Система за достъп – бариера за СУ "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена, Самоходна косачка за ДГ "Радост", Кухненски шкафове и 

съдомиялна машина за ДГ "Приказен свят" с. Майско, Косачка и резачка за ЦНСТПЛУ 

с. Илаков рът. 

По изпълняван от общината проект по ОП „Околна среда“ се предвижда да се закупят 

въртящ се двукамерен компостер - 31 бр. и бензинова дробилка - 2 бр. 

- Извършен е анализ на числеността и необходимите средства за възнаграждения, 

осигуровки и обезщетения на персонала във всички дейности. Промяна в числеността 

на персонала има единствено в местни дейности, наложена от осигуряване на персонал 

за общинското предприятие. Предвижда се персонала в дейности „Улично осветление“ 

– 1 щ.бр., „Обредни домове и зали“ – 0,5 щ.бр., „Озеленяване“ – 0,5 щ.бр., както и 

служител, назначен по ПМС № 66 / 1996 г. в дейност „Общинска администрация“ да 

преминат към общинското предприятие с утвърдена структура от 9 щатни бройки.  

Поради тази причина за гореизброените дейности средства за персонал са разчетени за 

три месеца и от месец април са обезпечени в щатната численост на общинското 

предприятие.  

Изготвени са разчети, които са определени на база достигнати към края на 2022 г. 

размери на възнаграждения, отчитайки ограничението за увеличаване на същите до 

приемане на бюджет за 2023 г. и промяната на минималната работна заплата за 

страната. За целта на настоящото предложение сме представили разчет на разходите за 

заплати на делегираните от държавата дейности, без звената от функция 

„Образование“ и за всички местни дейности с месечно разпределение.  

- Изготвен е списък на длъжностите с право на транспортни разходи от местоживеенето 

до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места. Разчетените 

лимити за разходи са в същите граници като миналогодишните. Няма промяна и в 

предложените за одобрение длъжности. 

- Разработени са индикативни разчети за сметките за средства от Европейския съюз, по 

проекти, които ще се изпълняват през 2023 г. на базата на информацията, с която 

разполагаме към момента. Оценена е необходимостта от предоставяне на временни 

безлихвени заеми от бюджета на общината по сметките за средства от Европейския 

съюз с цел успешно реализиране и финализиране на сключените договори. 
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- Изготвен е списък с второстепенните разпоредители на общината, като е добавено 

новосъздаденото общинско предприятие „Благоустрояване“. 

- Направен бе анализ на необходимостта от поемане на общински дълг, като такъв към 

настоящия момент не се предвижда. 

- Актуализирана е бюджетната прогноза за периода 2023-2025 година с данни от 

разчетните показатели за 2023 г. 

Към края на 2022 г. Община Елена приключи годината без просрочени задължения във 

всички отчетни групи. 

На 28 февруари 2023 г. беше представен на местната общност проекта на основните 

разчетни показатели по приходната и разходната част на община Елена до приемането на 

същински бюджет, инвестиционната програма на общината, спортен и културен календар 

за 2023 г., като бе съставен и протокол от събитието. 

С цел осигуряване на ритмично и своевременно финансиране на работата и 

дейностите на община Елена и за да се гарантира прозрачност и законосъобразност 

на управлението на публичните финанси при спазване на гореописаните 

възможности и ограничения, установени от законодателя, е необходимо Общински 

съвет Елена да вземе решение за определяне на разчетни показатели, условия и 

лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет 2023 г. 

на Община Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 54 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане 

на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., във връзка с разпоредбите на чл. 6 – чл. 10 от 

Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., и чл. 

34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 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. За периода до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2023 г. и бюджета на Община Елена за 2023 г. одобрява разчети, условия и лимити 

по приходната и разходната част на общинските финанси, както следва: 

1.1. Разчет на приходите в размер на 22 838 752 лв., разпределени съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. Разчет на разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г., 

които да бъдат разходвани през 2023 г., съгласно Приложение 1.1; 

1.3. Разчет на разходите в размер на 22 838 752 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4; 
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1.4. Разчет на инвестиционна програма за финансиране на капиталови 

разходи на Община Елена през 2023 година (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране, в.т. преходен остатък) в общ 

размер на 6 335 681 лв., в т.ч. резерв за капиталови разходи 1 850 125 лв., 

съгласно Приложение № 3; 

1.5. Разчет на числеността на персонала и лимити за разходите за 

възнаграждения през 2023 г., с изключение на функция „Образование“, 

съгласно Приложение № 4. Лимитът в държавните дейности се завишава с 

получените допълнително средства от централния бюджет за компенсиране 

ефекта от увеличението на минималната работна заплата, а в местни дейности 

от собствени приходи. 

2. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

2.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – до 15 520 лв.; 

2.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – до 21 500 лв., в 

т.ч. 3 000 лв. за подпомагане на разходи 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. 

2.3. Определя конкретни размери  на субсидии и стипендии, както следва: 

2.3.1. За читалища от средствата за държавно делегирана дейност в 

размер на 215 390 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени съгласно 

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

2.3.2. 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).  

 2.3.2.1. За спортните клубове към детски специализирани спортни   

 школи – 27 000 лв., разпределени както следва: 

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

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

- за спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“: 7 000лв.; 

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

2 000 лв. 

 2.3.2.2. За спортно -  туристически школи към ТД „Чумерна“ - 

 2 000  лв., разпределени  както следва:   

-  по ски-туризъм: 500 лв.;  

-  по туризъм: 500 лв.; 
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- по вело - туризъм: 500 лв.; 

- за ветераните - туристи: 500 лв. 

 2.3.2.3. Субсидия предназначена за стопанисване на туристическа 

 база, предвидена за социален туризъм във  високопланинските 

 и отдалечени райони, в размер на 20 000 лв. 

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

 формации към тях – 30 000 лв.  

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 23 000 лв.; 

- за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 7 000 лв. 

 2.3.2.5. Задължава Кмета на общината да сключи договори с 

 организациите по горните точки, в които да определи условията 

 за целево разходване на предоставените средства. 

 2.3.3. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

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

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

 2.3.4. Стипендии по социална програма за привличане на млади 

здравни специалисти в размер на 10 000 лв.  

 2.3.5. 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. 

2.4. Утвърждава средства за финансиране на проявите по Календара на 

културните събития и честванията на национални и местни празници в 

Община Елена през 2023 г. в размер на 80 000 лв. 

2.5. Утвърждава средства за финансиране на проявите по Календара на 

спортно - туристическите събития в Община Елена през 2023 г. в размер на 

20 000 лв. 

3. Приема следните лимити за разходи: 

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

заетите по трудови правоотношения. 

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

повече от 7 000 лв. 

3.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 

Елена в размер на не повече от 3 500 лв. 

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

населените места в общината, забележителности и бележити личности от 

еленския край) – 5 000 лв. 

3.5. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 3 000 лв. 
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3.6. 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. 

3.7. За представително и работно облекло – до размера на разходите за 2022 г. 

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи: 

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

Приложение № 5; 

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

по т. 4.1., имащи право на транспортни разходи.  

5.  Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз в размер на  610 684  лв., съгласно Приложение № 6.  

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в община Елена, съгласно 

Приложение № 7. 

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023 

- 2025 г., съгласно Приложение № 8.  

8. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени 

между утвърдените с настоящото решение показатели: 

8.1. 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 

делегираните от държавата дейности. 

8.2. 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. 

8.3. В разходната част за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни 

разходи. 

9. Одобрява разчетените показатели да се променят със сумите на получените 

трансфери, субсидии, помощи и дарения като се завишават приходите и разходите за 

съответното тримесечие, през което е получен прихода. Възлага на Кмета да 

извърши необходимите промени по показателите на Единната бюджетна 

класификация. 

10. Възлага на кмета на общината: 

10.1. Да утвърди разчети по прихода и разхода на всички второстепенни 

разпоредители с бюджет. 

10.2. Да организира и утвърди разпределението на разчета по тримесечия. 

11. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от 

Европейския съюз, за финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и по други международни програми, да се покрива от 
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общинския бюджет,включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част 

от общинския бюджет. 

11.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

финансови средства по бюджетните сметки на общината да се спазват 

изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

11.2. 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. 

12. Упълномощава кмета на общината: 

12.1. 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. 

12.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

13. Възлага на Кмета да отрази установените с настоящото решение условия, разчети 

и лимити в окончателния проект на бюджет за 2023 г., който ще бъде изготвен и 

внесен в Общински съвет Елена на основание чл.84, ал.4 от Закона за публичните 

финанси. 

14. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска 

предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и 

финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни 

действия за изпълнение на поетите ангажименти. 

15. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за разчет и 

протокол на комисия за разпределение на средствата за финансово подпомагане на 

спортни клубове и туристически дружества на територията на община Елена. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП 

01.03.2023 г., 13:32 ч. 
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Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


