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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 161 / 14.12.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 14.12.2017 г. 

 

 

Относно: Предоставяне, под формата на заем, на средства  по бюджетите на СУ 

„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски - гр. Елена за 

покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 

2017 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. 282, ал. 21, т. 3 и чл. 294, т. 3 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя, под формата на заем, средства от резерва за непредвидени и 

неотложни разходи по бюджета на община Елена за 2017 г., за покриване на 

дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 2017 г., както 

следва: 

1.1. По бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена за 2017 г.: 20 000 лв.; 

1.2. По бюджета на НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена за 2017 г: 10 000 лв. 

2. Определя срок за възстановяване на предоставените средства за сметка на 

бюджетите на второстепенните разпоредители за 2018 г. не по-късно от 30.06.2018 

г. 

3. Възлага на кмета на община Елена предоставянето на средствата, както и 

контрола по тяхното изразходване и възстановяване, в съответствие с чл. 11, ал. 

13 от Закона за публичните финанси и чл. 256, ал. 3 от Закона за предучилищно и 

училищно образование. 

4. В случай на невъзстановяване на средствата в определения срок, същите да се 

удържат служебно, за сметка на субсидията за държавно делегираната дейност, от 

първото плащане, следващо изтичането на срока. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


