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изх. № РД.01.02 - _____ / 20.06.2019 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: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Елена за 2018г.,  

отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., 

отчет на  сметките за средства от ЕС  на Община Елена за 2018 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът на Община Елена за 2018 г. е приет с Решение № 7 от 25.01.2018 г. на 

Общински съвет Елена в първоначален размер на 10 859 022 лв. както по приходната, така 

и по разходната част 

След извършените служебни промени с Решение № 43 / 26.04.2018 г. на Общински съвет 

Елена е увеличен плана по бюджета и към 31 март 2018 г. той е 10 982 014 лв. С Решение 

№ 94 / 26.07.2018г. е приет уточнен план на бюджета към 30 юни 2018 г. в размер на 

11 234 062 лв. С Решение № 132 / 25.10.2018 г. е приета информация за изменението на 

бюджета към 30 септември 2018 г. и утвърдения план става 11 454 670 лв. С Решение № 1 

/ 24.01.2019 г. е утвърден уточнен план на бюджета към края на 2018 г. в размер на 

12 257 407 лв. 

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 9 621 158 лв.  при уточнен 

план  12 257 407 лв. Процентът на изпълнението е 78,5%  

А. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

Приходите за делегираните държавни дейности след извършените през годината служебни 

промени са увеличени с  865 297  лв. и уточнения план е  6 355 062 лв.  Изпълнението е  в 

размер  5 416 640  лв., в т.ч. наличност в началото на периода 743 062 лв.; наличност в 

края на периода (-) 901 164 лв.  

Изпълнението на приходите за държавни дейности е 85.2% от уточнения план. 

Относителното тегло на приходите за държавни дейности към размера на 

приходите по бюджета е 56.3 на сто. 
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 При уточнен план за собствени приходи на делегираните бюджети в образованието 

2 920 лв., постъпили са 2 920 лв. или  100 на сто от предвидените за годината приходи. 

След увеличение на плана на собствените приходи на Музей на Възраждането към 

31.12.2018г. на 51 937 лв. са постъпили 100% от предвиденото Внесен е данък върху 

приходите от стопанска дейност от Музей на Възраждането в размер на (-)1 646 лв. 

 Общата  субсидия за държавни дейности  е увеличена в сравнение с първоначален 

план в резултат на писма на МФ  и уточнения  план  е  4 920 474 лв.  Усвоени са 100 % 

от предвидената по  ЗДБРБ за 2018 г. и последвалите промени в посока увеличение. В 

сравнение с 2017 г. увеличението е 662 577 лв., което се дължи предимно на 

увеличените разходни стандарти във функция „Образование“. 

 Целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейности по първоначален  

план е  37 892 лв., след направените промени в инвестиционната програма става 50 350 

лв. Към края на отчетния период  извършените  капиталови разходи за държавни 

дейности с целева субсидия за капиталови разходи са в същия размер. 

 С получени от общината целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488001 е 

увеличен параграф 31-18 за държавни дейности с 43 507 лв., представляващи целеви 

трансфер за присъдени издръжки и възстановени разходи за транспорт на правоимащи 

болни и командировки на ТЕЛК – 34 507лв., за обезпечаване на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018г. – 3000лв., по постановление на МС за 

ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници – 4 000 лв. и 

2 000 лв. за честване на 100 години от първата Световна война. Същите са усвоени на 

100% . 

 За   получени от общината целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488002 е 

увеличен параграф 31-28 за държавни дейности 180 739 лв. по план, а по  отчет 

174 194 лв. Тук се включват средства  за субсидии за вътрешноградски и 

междуселищен превоз по план   и отчет 19 451 лв.; компенсации по чл. 283, ал. 2 от 

ЗПУО – по план 145 991 лв., по отчет – 139 629 лв.;  компенсации за безплатни или по 

намалени цени пътувания по план 15 297 лв., а по  отчет 15 114 лв. 

 Получени  трансфери между бюджети по параграф 61-01 – Трансфер от МТСП чрез 

АСП за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ 

в размер на 282 792 лв., трансфер от МОН в размер на 11 095 лв., представляващ 

спрени месечни помощи за деца; трансфер от МОН по НП „Информационни 

технологии в училище в системата на предучилищното и училищното образование“  

размер на 24 500 лв., от МОН, съгл. ПМС №200/18.09.2018г. за осигуряване на 

ученически шкафчета за ученици от І-ви до VІІ-ми клас – 13 756лв., от Министерство 

на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ – 2 930 лв. Общо получените трансфери по параграф 61-01 са 335 073 

лв.  

 По параграф 62-01 Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС са 

отчетени и в план и отчет 395 лв., представляващи бюджетни средства предоставени в 

предходни години като трансфери по проекти в „Образование“ и връщане на същите 

по бюджетите им. 
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 Получените средства  от МТСП по национални  програми за осигуряване на заетост  

48 737 лв. са отчетени  като приход за делегирани държавни дейности и трансфер по 

параграф 61-05 – Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост. 

 По параграф 75-00 „Временни безлихвени заеми“ между бюджети са отразени 

възстановени безлихвени заеми  в размер на общо 30 000 лв. от СУ „Иван Н. 

Момчилов” гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ – за покриване на дължими 

плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016 / 2017 г., съгласно Решение 

на Общински съвет Елена. 

 По параграф 88-03 „Временно съхранявани средства“ в план и отчет са посочени (-) 

22 082 лв. представляващи разликата в началото и края на периода на наличните 

средства на училища, изпълняващи проекти по ОП РЧР. Плана и отчета по параграфа 

са равни, т.к. всички проекти в „Образование“ са приключили към края на годината.  

 Като приход за държавни дейности е отчетен и преходният остатък, който в началото 

на периода е 743 062 лв., а в края на периода е (-) 901 164 лв. 

Б. ПРИХОДИ ЗА  МЕСТНИ (ОБЩИНСКИ)  ДЕЙНОСТИ 

Приходите за местни дейности след извършените през годината служебни промени са 

увеличени с общо 533 347  лв. в т.ч. 4 489 лв. в дофинансиране. Уточненият  план е 5 902 

345лв. Изпълнението е в размер  общо 4 204 518 лв., в т.ч. наличност в началото на 

периода 1 062 201 лв.; наличност в края на периода (-) 1 646 914  лв.; наличност  по 

депозити в началото на периода 775 788 лв.; наличност по депозити в края на периода    

(-)775 788 лв. 

Изпълнението на приходите за местни дейности е 71% от уточнения план. 

Относителното тегло на приходите за местни дейности е 43.7 на сто.  

 При план 515 000 лв. имуществените и други данъци по ЗМДТ са изпълнени  в размер 

на  605 352  лв., което е  117.5 на сто от предвиденото за годината. По видове данъци 

изпълнението е както следва: внесеният окончателен годишен (патентен) данък  е 21 

809 лв. или 128% от предвидения годишен размер; Данъкът върху недвижимите имоти 

е изпълнен в размер на  177 097 лв. или 104 %; Данъкът върху  превозните средства  е 

изпълнен в размер на 253 458 лв. или 137 %. Изпълнението на данъка върху възмездно 

придобито имущество е   137 191 лв. или 106 на сто.  

Постъпленията от туристически данък са 15 797 лв. туристически данък или 122% от 

плана. Приходите от същия са разходвани в съответствие с чл.11, ал.2 от Закона за 

туризма. Следва да се отбележи, че разходите, които прави общината във връзка с 

развитието на туризма – осигуряване функционирането на Туристически 

информационен център, реклама на туристическия продукт на общината, включително 

участие на туристически борси и изложения, организиране на събития и мероприятия с 

местно и национално значение(събития заложени в Културния календар на Общината), 

членство на общината в туристически сдружения, подобряване качеството на услугите, 

предлагани в общинските туристически обекти  многократно надвишават приходите от 

туристически данък.  
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Спрямо същия период на 2017 г. в абсолютни суми се наблюдава увеличение на 

постъпилите средства от патентен данък с 2 320 лв.; увеличение на постъпленията от 

данъка върху недвижимите имоти с 33 758 лв., увеличение на постъпилите средства от 

данъка върху превозните средства  с 45 225 лв., намаление на постъпилите средства от 

данъка за придобиване на имущества по дарение и възмезден начин с (-) 48 923  лв.; 

увеличение на постъпилите средства от туристически данък с 3 017 лв.  

За същия период на 2017 г. постъпилите данъчни приходи са 569 955 лв., т.е 

събираемостта на данъчни приходи е увеличена с 6,2%  през 2018 г. 

В абсолютни суми общо постъпленията от имуществени данъци към края на 2018 г. са 

повече с 35 397 лв. от постъпилите през 2017 г. 

През последните две години се наблюдава повишаване на събираемостта на данъчни 

приходи, което се дължи на предприетите мерки от общинска администрация, 

изразяващи се в изпращане на напомнителни писма на длъжници с покана за 

доброволно изпълнение и съставяне на актове на установяване на задължения и 

пристъпване към принудително изпълнение, както и на периодичните информационни 

и разяснителни кампании. Планът на данъчните приходи е базиран на облог за 2018 г. 

от софтуерния продукт за местни данъци и такси към Информационната система на 

общините “Матеус”. 

 При план за неданъчните приходи общо 981 678 лв., изпълнението  е 1 155 448  лв., 

което е 117,7 на сто от предвиденото за годината и са  със 193 516 лв. повече от 

постъпилите неданъчни приходи към края на 2017 г. За същия период през 2017 г. 

постъпилите неданъчни приходи са 961 932 лв.  

Приходи и доходи от собственост при план 331 200 лв. са постъпили 491 361  лв. или 

148 на сто. Постъпилите приходи са както следва: от продажба на услуги, стоки и 

продукция 320 226 лв. или 168 на сто от плануваното, приходи от наеми на имущество 

59 466 лв., което е 142  на сто от предвидените за годината приходи, от наеми на земя и 

зает общински терен са постъпили 111 663 лв. или 113 на сто от годишния размер и 

постъпили приходи от дивиденти от общинско търговско дружество „Еленски Балкан“ 

ЕООД в размер на 6 лв. За същия период на 2017 г. постъпленията от собственост са  

318 486 лв., т.е. към 31 декември 2018 г. се отчита увеличение на приходите и 

доходите от собственост със 172 875 лв. 

Тук увеличението на събраните приходи от собственост се дължи най-вече на 

предприетите мерки за събиране на просрочени вземания по договори за продажба на 

дървесина от общински горски фонд от страна на Общинска администрация. Трябва да 

се отбележи, че се наблюдава увеличение на приходите от маркиране на дървесина, а 

приходите от наеми са увеличени вследствие на промените в Наредбата за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински 

жилища. 

Приходите от такси за ползване на детски градини  са 43 585 лв. при план 35 000 лв. 

или 125 на сто от годишния план. Такси за детска ясла: при план 10 500 лв., през 

отчетния период са постъпили 13 510 лв., което е 129 % от предвиденото. Приходите 

от такси за ползване на домашен социален патронаж са 70 291 лв., при план 70 000 лв., 

или изпълнение от 100%. Предвидените по план приходи от такси за ползване на 
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пазари, тържища и др. са 23 000 лв., изпълнението към 31 декември 2018 г. е 22 825 

лв., което е 98% от предвиденото. Приходите от  такса за битови отпадъци са 390 577 

лв., представляващи 98% от годишния план. Събраните приходи от такси за 

технически услуги  са 32 059 лв. при план 21 400 лв., което е 150% изпълнение. 

Постъпилите приходи от такси за административни услуги – 38 459 лв., или 77% от 

плана. Приходите от такси за  откупуване на гробни места са 2 630 лв.  при план 2 700 

лв., изпълнение 97%, а от такси за притежаване на куче са постъпили 95 лв. от 

предвидените 100 лв. за годината.  

Общо постъпилите общински такси за отчетния период са 614 031 лв. при планирани 

609 700 лв., т.е. 101% изпълнение. За сравнение за същия период на 2017 г. са 

постъпили 585 871 лв., тук също отчитаме увеличение на постъпленията с 4..8%. 

Увеличението на събраните приходи от такси се дължи на подобрената финансова 

дисциплина, осъществяване на по-голям контрол върху второстепенните 

разпоредители, както и на промяна в таксите за ползване на детски градини, детски 

ясли и домашен социален патронаж. Несъбраните такси в детските заведения 

намаляват, домашен социален патронаж приключи годината с 5 123.29 лв. несъбрани 

такси от потребители на хосписа в гр.Елена. 

Постъпили са 49 974 лв. от глоби и неустойки  при планирани 35 000 лв., в т.ч. лихви 

за недобори от имуществени данъци и такса битови отпадъци 49 954 и от глоби, 

санкции, неустойки и др. – 20 лв.  

Постъпленията от други неданъчни приходи са в  размер на 4 005 лв., в т.ч приходи от 

реализирани курсови разлики (-) 12 лв., приходи от други застрахователни 

обезщетения 142 лв. и други неданъчни приходи 3 875 лв. Изпълнението на приходите 

по параграф 36-00 Други неданъчни приходи е 65% от планирания общ размер. 

Внесеният ДДС за периода е в размер на (-) 68 204 лв., като е с 68% повече от 

планирания размер, което се дължи на реализираните повече продажби в последното 

тримесечие на годината на дървесина. 

Внесеният данък върху приходите по ЗКПО е (-) 6 062 лв. 

От предвидените 21 000 лв. приходи от продажба на държавно и общинско имущество 

са постъпили 43 633 лв., от които приходи от продажба на сгради 4 544 лв., приходи от 

продажба на транспортни средства 10 388 лв., приходи от продажба на ДНА 2 790 лв. и 

от продажба на земя 25 911 лв. Процентно от годишния план изпълнението е 208%. 

От плануваните приходи от концесии в размер на 1 454 лв. са постъпили 100%. 

Получените дарения са в размер на 15 282 лв. в полза на Център за настаняване от 

семеен тип за лица с увреждания с .Илаков рът 2 062 лв. и 13 220 лв. за нуждите на 

общината (за провеждане на празници от местно значение и за закупуване на духова 

музика и създаването на духов оркестър). 

При уточнен план 1 496 678 лв. постъпилите собствени приходи (данъчни и 

неданъчни) общо са 1 760 800 лв. или изпълнение 117.6  на сто. В абсолютна сума 

постъпилите са с 228 913 лв. повече в сравнение със същия период  на 2017 г. 

 Общата изравнителна субсидия за местни дейности при план 1 301 300 лв. е 

усвоена  в  пълен размер на 100%. 
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 С получения от общината целеви трансфер от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 е 

увеличен параграф 31-18 за местни дейности със сумата 30 380 лв., 

представляващи средства за покриване на част от транспортните разходи за 

доставка на хляб и основни хранителни продукти и получения трансфер по ПМС № 

315 / 2018г. – 486 101 лв., общо 516 481 лв. и са отчетени на сто процента. 

 Целевата субсидия за капиталови разходи за общински дейности при план 1 113 

600 лв. за отчетния период  е изтеглена в пълния си размер. 

 Като намален приход за местни дейности са посочени предоставените трансфери 

по ЗУО от община Елена на община В.Търново са (-) 678 лв.  - отразени са в  

параграф 61-02. 

 Като предоставени трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от 

Европейския съюз са отчетени (-) 1 281 лева, представляващи съфинансиране по 

проекти и неверифицирани разходи по същите. 

 Получен е трансфер от ПУДООС по проект от Национална кампания „Чиста 

околна среда“в размер на 9999 лв. отразен по параграф 64 – 01, усвоен в пълен 

размер. 

 По параграф 75-00 „Временни безлихвени заеми“ между бюджети са отразени 

възстановени безлихвени заеми  в размер на 30 000 лв., от СУ „Ив. Н. Момчилов” 

гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ гр.Елена – за покриване на дължими 

плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017г.  Същите не са 

отразени в плана, т.к. се отразяват при първостепенния разпоредител със знак (+), а 

при второстепенния със знак (-), което на консолидирана основа е нула. Отразява 

се само като изменение на държавни и местни дейности в отчета.  

 Предоставените заеми от бюджета за сметки за средства от ЕС са със знак (+) 2 

230лв., т.е. възстановени са повече отколкото са предоставените през годината. 

 Бяха възстановени средства по предоставена възмездна финансова помощ от МИГ 

„Елена-Златарица“ в размер на 12 000лв., които са отразени по параграф 72-02 (+). 

 Като временно съхранявани средства е отразен полученият трансфер по Програма 

за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - V-A Румъния - България 2014 - 

2020 г." по Проект ROBG-423 "Култура във вечността" по Договор 

10072/05.09.2018 г. в размер на 48 897лв. 

 Като друго финансиране са отразени погашения по финансов лизинг § 93-18 (-) 20 

148 лв. и по параграф 93-36 Друго финансиране сме отразили получени суми от 

сметката за чужди средства на РИОСВ, съгласно Указание т.21 от ДДС №07/2014г. 

и т.33.1 от ДДС № 04/2016г. 

 Към приходите за местни дейности е и  преходният остатък, който в началото на 

периода е   1 062 201лв.,  наличност в края на периода  (-) 1 646 914 лв.; наличност 

по депозити в началото на периода 775 788 лв.; наличност по депозити в края на 

периода (-)775 788 лв. 

С приходи за местни дейности  при уточнен план 460 668 лв., в края на периода по отчет  

326 996 лв. са дофинансирани държавни дейности.     
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Разпределението на приходите по източници може да се види на следната диаграма: 

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнения към края на годината 

план е в размер на 12 257 407 лв., а изпълнението е 9 621 158 лв. или 78.5%, в това 

число по отчет:  

- Разходи за държавни дейности                                   -   5 416 640 лева 

        - Разходи за общински дейности                                   -  3 877 522 лева 

- Разходи за дофинансиране на държавни дейности   -     326 996 лева 

А.РАЗХОДИ  ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Уточнения план на разходите за държавни дейности по бюджета на  Община Елена към 

края на 2018 г. е  6 355 062 лв.,  а изпълнението е 5 416 640 лв. или 85.2 на сто. 

Относителното тегло на извършените разходи за държавни дейности към общия размер на 

разходите по бюджета е 56.3 на сто. 

По видове разходите за държавни дейности са както следва: 

 За възнаграждения на щатен персонал по трудови и по служебни правоотношения са 

изплатени 2 943 527 лв., което е 93.6 на сто от планувания размер.  
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За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 375 512  лв., в това число 

42 004 лв. за работещи по Национални програми за осигуряване на заетост и 232 835 

лв. възнаграждения на лични асистенти, назначени по НП „Асистенти на хора с 

увреждания“.  

За възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 36 832 лв. при 

планирани 48 941 лева 

Изплатените суми от СБКО за облекло са 68 476 лв. от планирани 68 758 лева. 

За обезщетения с характер на възнаграждения са изплатени  66 005  лв., които са 

основно във функция „Образование“. 

За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за  временна 

неработоспособност за сметка на работодателя са изплатени  15 832 лв. 

Внесени осигурителни вноски от работодател за ДОО – 414 885  лв., представляващи 

92% от планираните. Осигурителните вноски от работодател  за УПФ – 71 480 лв. 

здравно – осигурителните вноски за сметка на работодателя, внесени към края на 

отчетния период са 169 862 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване 

за родените след 31.12.1959 г. са внесени  81 179 лв. 

Общо  разходите за персонал към края на отчетния период  за държавни дейности  са  

4 243 590 лв., представляващи 93,3% от планираните за годината. Относителното тегло 

на всички трудови разходи е 78.3 на сто от отчетените разходи за държавни дейности, 

като в сравнение с миналата се е увеличило от 76 на сто, поради нарастването на 

възнагражденията и припадащите им се осигуровки във функция „Образование“. 

 За издръжка на държавните дейности към края на отчетния период при уточнен план  

1 121 367 лв. са изплатени 827 601 лв. (73.8 % от плануваните), като най-голям е делът 

на разходите за вода, горива и енергия 223 846 лв., представляващи 27% от общите 

разходи за издръжка; външни услуги – 216 523 лв, в т.ч. компенсации по чл. 283, ал. 2 

от ЗПУО по  отчет 139 629 лв; разходите за храна са 85 171 лв., разходите за материали 

150 171 лв.; за постелен инвентар и работно облекло 19 073 лв.; разходи за СБКО – 

45 721 лв.;  за застраховки 11 965 лв.;  за командировки 8 634 лв.;   за учебни разходи   

49 666 лв.; за медикаменти 1 920 лв.; разходи за договорни санкции и неустойки, 

съд.обезщетения и разноски – 76 лв. и други некласифицирани другаде разходи – 1 376 

лв. Относителното тегло на разходите за издръжка на държавните дейности спрямо 

общите разходи за държавни дейности  е 15.3 на сто. 

 Платени са държавни данъци и такси в размер на 8 917 лв., платените местни данъци и 

такси са 10 094 лв. 

 Стипендиите  на ученици от социално слаби семейства, сираци, както и стипендии за 

отличен успех, изплатени към края на отчетния период са 21 656 лв. 

 Като разход за държавни дейности  са отчетени компенсациите за безплатни и по 

намалени цени пътувания  и присъдени издръжки по параграф 42-19 други текущи 

трансфери за домакинства , по план 55 225 лв., а  по отчет   54 752 лв.  

 Субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически  превози  по параграф 

43-01 по план са 19 451 лв., и по отчет същата сума. 



 9 

Субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически  превози  по параграф 

43-01 по план  и по отчет са 22 612 лв. 

 През отчетния период  предоставените субсидии  на читалищата са 143 029 лв., при 

план 143 378 лв., има остатък от 349 лева на Читалище с.Марян, който е целеви и ще 

бъде преведен на съответното читалище през следващата година. 

 Внесен е членски внос 120 лв.                                                                                                

 За анализирания период реализираните капиталовите разходи за държавни  дейности 

са в размер 87 430 лева, разпределени по параграфи, както следва: § 51-00 – отчетени 

66 616 лв., § 52-00 по отчет – 20 814 лева. Като процент изпълнението на капиталовите 

разходи е 21% от планираните в държавни дейности.  

Основната причина за ниския процент на изпълнение на капиталовите разходи за 

държавни дейности е, че поради продължителните съгласувателни процедури и 

подготовка на част от обектите реално изпълнението на строително-монтажните 

работи започна или предстои през 2019 г.   

Разпределение на разходите за държавни дейности по функции 

Функция 
Уточнен план, 

лв. 

Отчет към 

31.12.2018 г., 

лв. 

% на 

изпълнение на 

плана на 

съотв.функция  

Отн. дял на 

изпълнението 

функция/ 

общо р/ди ДД  

(%) 

Общи държавни служби 695 217 623 561 90 12 

Отбрана и сигурност 364 916 109 753 30 2 

Образование 3 579 675 3 357 675 94 62 

Здравеопазване 241 751 213 776   88 4 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
979 386 705 038 72 13 

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 
474 666 387 386 82 7 

Икономически дейности и 

услуги 
19 451 19 451 100 0 

Всичко разходи за делегирани 

от държавата дейности: 
6 355 062 5 416 640 85 100.0 

Б.  РАЗХОДИ  ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Бюджетът за местни дейности  в края на 2018 г. е 5 441 677 лв., а изпълнението е  3 877 

522 лв. или 71 на сто от плана. Относителното тегло на разходите за местни дейности към 

всички разходи по бюджета е 44 на сто. 

По видове разходите в местни дейности са както следва: 

 За заплати и възнаграждения на щатния персонал са изплатени 352 169 лв., 

представляващи 92 % от планираните.  

 За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 15 946 лв., за възнаграждения 

по извънтрудови правоотношения са изплатени  6 707 лв.; от СБКО за облекло са 

изплатени 14 575 лв.; за обезщетения с характер на възнаграждения 5 292 лв.; за други  
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плащания и възнаграждения са изплатени 63 304 лв., в т.ч. 61 385 лв. възнаграждения 

изплатени на общински съветници. 

 Внесените осигурителни вноски от работодател за ДОО са 52 555 лв.; здравно – 

осигурителните вноски за сметка на работодателя внесени към края на отчетния 

период са 21 814 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за 

родените след 31.12.1959 г. са внесени 10 028 лв. 

Общо разходите за персонал към края на отчетния период са 542 390  лв., което е 14 на 

сто от разходите за общински дейности. 

 Разходите за издръжка на местните дейности при уточнен план 2 280 322 лв., по отчет 

са извършени в размер на 1 895 763 лв. -  83 на сто от планирания годишен размер. 

Разходите за издръжка представляват 49 на сто от общите разходи за общински 

дейности. В сравнение със същия период на 2017 г. извършените разходи за местни 

дейности са по-малко с  111 619 лв. В разходите за издръжка са включени разходите за 

храна в ДГ, ДЯ и ДСП общо 109 119 лв.; учебни разходи  и книги за библиотека – 

1 658 лв., разходи за материали 206 520 лв.; разходите за вода, горива и енергия 298 

800 лв.; разходи за външни услуги 1 022 433 лв., в т.ч. разходите за чистота 349 219 

лв., за поддържане на пътища и снегопочистване 261 153 лв.; за текущи ремонти – 185 

263 лева; за командировки в страната и чужбина са изплатени  9 314 лв.; за 

застраховки на МПС и  общинска собственост са разходвани 25 334 лв.; разходи за 

СБКО – 21 673 лв.;   за обезщетения, неустойки и лихви по забавени плащания са 

платени 48 лв.; за други разходи некласифицирани в др. параграфи 10 246 лв. 

 Платените данъци и такси са  39 337 лв., в т.ч. платени държавни данъци и такси 9 082 

лв.; платените местни данъци и такси са 30 255 лв. 

 Внесените лихви по лизинг за 2018 г. са 805 лв. 

 Изплатени са помощи по решение на Общински съвет  общо за  15 067  лв.   

 Предоставени са субсидии на общинско дружество за издаване на вестник в размер на 

10 000 лв. На спортни организации са предоставени субсидии в размер на  62 000 лв., в 

т.ч.  13 400 лв. субсидии на  детски специализирани спортни школи; за поддръжка  на 

туристическа база е предоставена субсидия  20 000 лв., а за специализирани спортно 

туристически школи 6 800 лв.;  на футболни клубове 21 800 лв. 

 Внесен е членски внос в сдружения в размер на 5 464 лв. 

 Към 31 декември 2018 г. реализираните капиталови разходи в местни дейности са в 

размер на 1 306 696 лв., разпределени както следва: по § 51-00 Основен ремонт на 

дълготрайни активи – 1 087 964 лв.; § 52 – 00 Придобиване на ДМА – 201 513 лв.; §53-

00 Придобиване на НДА – 2 400лв.; § 54 -00 Придобиване на земя – 14 819 лв. 

Изпълнението на капиталовите разходи като процент от отчетените местни дейности е 

34%. 

Трябва да се отбележи, че в края на 2018г. Община Елена получи целеви трансфер за 

Реконструкция на ул. “Никифор Попконстантинов" в гр.Елена, които останаха като 

преходен остатък за 2019 г. Ремонта на ул. “Пробуда“ също не бе осъществен през 

2018 г. поради необходимост от провеждане на съгласувателни процедури. Всички 
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обекти, останали неизпълнени през 2018 г. със съответното финансиране са заложени в 

инвестиционната програма на общината за 2019 г.  

Разпределение на разходите за местни дейности по функции 

Функция 
Уточнен план, 

лв. 

Отчет към 

31.12.2018 г., 

лв. 

% на 

изпълнение на 

плана на 

съотв.функция 

Отн. дял на 

изпълнението 

функция/ 

общо р/ди 

МД  

(%) 

Общи държавни служби 549 047 466 733 85 12 

Отбрана и сигурност 36 000 33 900 94 1 

Образование 157 638  145 413 92 4 

Здравеопазване 51 825 51 170 99 1 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
262 776 249 102 95 6 

Жилищно строителство,  БКС и 

опазване  на околната среда 
2 814 225 1 733 664 62 45 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 
359 150 317 126 88 8 

Иконом. дейности и услуги 1 210 211 879 609 73 23 

Разходи, некласифицирани в 

др.функции-лихви и резерв 
805 805 100 0 

Всичко разходи за местни 

дейности: 
5 441 677 3 877  522 71 100 

В.  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 

Дофинансирани държавни дейности с приходи за местни дейности - уточнен план 460 668 

лв., в края на периода по отчет – 326 996 лв., представляващи 71% от планираното за 

годината. Относителното тегло на дофинансирането в общия отчет на разходите е 3,4%.    

Съгласно Решение № 7 от 25.01.2018 г. за приемане бюджета на общината и в резултат на 

служебни промени, настъпили през годината с общински приходи се дофинансират 

държавни дейности – Общинска администрация, ЦДГ,  Защитено жилище (ЦНСТ), 

Читалища.  

По видове разходите за държавни дейности дофинансирани с местни приходи  са както 

следва: 

 За заплати и възнаграждения на щатния персонал са изплатени 214 377 лв. За 

възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 20 929 лв; за възнаграждения по 

извънтрудови правоотношения - 980 лв.; от СБКО за облекло са изплатени 17 725 лв.; 

за обезщетения с характер на възнаграждения 872 лв.; за други  плащания и 

възнаграждения са изплатени 952 лв. 

Внесените осигурителни вноски от работодател за ДОО са 28 427 лв.; Здравно – 

осигурителните вноски за сметка на работодателя внесени към края на отчетния 

период са 11 831 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за 

родените след 31.12.1959 г. са внесени 5 718 лв. 
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Общо разходите за персонал към края на отчетния период са 301 817  лв., което е 92 на 

сто от разходите за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи. 

 Разходите за издръжка на дофинансираните  държавни  дейности с местни приходи 

при уточнен план 17 025 лв., по отчет са извършени в размер на 16 803 лв. и са  99 на 

сто от планирания годишен размер. В разходите за издръжка са включени разходи за 

храна в ЦНСТЛУ с.Илаков рът от приходи от дарения в размер на 1 562 лв.; разходите 

за вода, горива и енергия 13 618 лв.; разходи за външни услуги 620 лв. 

 Предоставени са субсидии на Читалища в размер на 8 376 лв. за сметка на местни 

приходи.  

 Неусвоени остават средствата за обект „Изграждане на Защитено жилище“ гр. Елена. 

Средствата са по сметка на общината, а обекта е включен в инвестиционната програма 

на общината за 2019 г. 

Разпределение на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с 

местни приходи по функции 

Функция 
Уточнен план, 

лв. 

Отчет към 

31.12.2018 г.,  

лв. 

% на 

изпълнение на 

плана на 

съотв.функция 

Отн. дял на 

изпълнението 

функция/ 

общо р/ди 

Дофинансиране  

(%) 

Общи държавни служби 316 191 300 637 95 92 

Образование 14 500 14 173 98 4 

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
121 601  3 810 3 1 

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 
8 376 8 376 100 3 

Всичко разходи за 

делегирани от държавата 

дейности за сметка на общ. 

приходи : 

460 668 326 996 71 100.0 
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ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 
СЛУЖБИ

14.5%

ОТБРАНА И 
СИГУРНОСТ

1.5%

ОБРАЗОВАНИЕ
36.6%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
2.8%

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
10.0%

ЖИЛ.С-ВО, БКС И 
ООС

18.0%

ПОЧИВНО ДЕЛО И 
КУЛТУРА

7.4%

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ
9.3%

ЛИХВИ
0.0% РЕЗЕРВ

0.0%

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА 
ОБЩИНА ЕЛЕНА ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2018 Г.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС

ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ЛИХВИ РЕЗЕРВ

 

ІІІ. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Съгласно Приложение № 10 към чл. 80, ал. 1 на ЗДБРБ за 2018 година през отчетния период в 

общината функционират следните сметки за средствата от Европейския съюз: 

 Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. 

 Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“. 

В сметката за средства предоставени на Националния фонд от Европейския съюз са 

отчитани следните проекти: 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 –      

1281 лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери  1281лв.  

 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-00 в размер на 393 838 

лв., в т. ч. §63-01 Получени трансфери (+) 393 838 лв.  

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз § 

76-00 размер на (-) 58 203 лв.  

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” наличността по банковата сметка 

в началото на периода, на 01.01.2018 г. е 8 050 лв. 
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Изразходените средства по оперативна програма „Човешки ресурси” са в размер на 325 699 лв. 

и са отразени както следва: 

 - в дейност 532 Програми за временна заетост, проекти  „Приеми ме”, „Обучение и 

заетост” и „Работа“-  общо 203 756 лв., от които: за възнаграждения     § 01-00 – 4 979 лв., 

§02-00 – 137 042 лв., за осигуровки § 05-00 –21 182 лв. и Текущи трансфери, обезщетения 

и помощи за домакинствата § 42-00 –40 553 лв. 

- в дейност 562 Личен асистент, проект Независим живот – проекта приключи в края на 

2017г. През месец февруари 2018г. по сметката постъпи окончателното плащане, което е 

отразено като получен трансфер по §63-00 в размер на (+) 78 361 лв. и като възстановен заем 

между бюджети и сметки за средства от ЕС (-) 78 361 лв. 

- в дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 

грижи, проект  „Услуги за ранно детско развитие” – общо 121 943 лв., в т. ч за възнаграждения 

§ 01-00 – 9 889 лв. и  § 02-00 – 74 333 лв., за осигуровки § 05-00 – 15 780 лв., за издръжка §10-

00 – 21 109 лв. и данъци, такси и адм. санкции § 19-00 – 832 лв. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” салдото към 31.12.2018 г. е (-) 

19 267 лв. 

По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 , проект„Модерна социална 

инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община 

Елена“ наличността по банковата сметка в началото на периода към 01.01.2018 г. е 0,00 лева. 

Постъпили трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-00 в размер на 34 

850 лв., в т. ч. §63-01 Получени трансфери (+) 34 850 лв.  

Община Елена предостави заем, отразен по § 76-00 Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на 57 173 лева. 

Изразходените средства по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 са отразени в:  

- в дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 

грижи, проект „Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и 

техните семейства в община Елена"– общо 92 023 лв., в т. ч за възнаграждения § 01-00 – 1 130 

лв. , за осигуровки § 05-00 – 373 лв., за издръжка §10-00 – 57 036 лв. и за основен ремонт на 

ДМА § 51-00 – 33 484 лв. 

По Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 салдото към 31.12.2018 г. е 0,00 лв. 

По Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" наличността по 

банковата сметка в началото на периода към 01.01.2018 г. е 22 082 лв., отразени по § 88-03(+). 

Получен трансфер между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00  –  

117лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери  117лв. В Параграф 62-02 е отразен предоставен 

трансфер между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – (-) 395 лв. 

Полученият трансфер между сметки за средства от ЕС е в размер на 49 205 лв. като е отразен 

по §63-01 Получени трансфери (+).  

Извършените разходи по проекта към 31.12.2018г.  възлизат на  71 009 лв. 

- в дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии, проект  

„Твоят час” – общо 71 009 лв., в т. ч за възнаграждения § 01-00 – 49 656 лв. и  § 02-00 – 0 лв., за 

осигуровки § 05-00 – 11 294 лв., за издръжка §10-00 – 10 059 лв.  
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Наличността по проект „Твоят час“ към края на периода е в размер на 0,00лв. 

- в дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии, проект  

„Подобряване качеството на образование” – Няма извършени разходи. Само възстановени 

трансфери, отразени като намаление на получените такива през предходни години в размер на 

(-) 2063 лева. Наличност към края на годината няма. 

По Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица”-  проект„Топъл обяд”, в дейност 524 Домашен социален патронаж - получен 

трансфер по §63-01 в размер на 17 160 лв., Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средства от Европейския съюз § 76-00 размер на (-) 1 200 лв. Салдото към 01.01.2018 

г. е 36 лв. Изразходените средства са за издръжка §10-00 – 13 924лв. 

Салдото по проекта към 31.12.2018 г. е (-) 2 072 лв.  

Общо наличността  към 01.01.2018 г. по сметката за средствата от ЕС-Национален фонд е 8 

086 лв. 

Салдото към 30.09.2018 г. по сметката за средствата от ЕС-Национален фонд е (-) 21 339 лв. 

В сметката за средства предоставени от Разплащателната агенция към Държавен фонд 

„Земеделие” салдото към 01.01.2018 г. е 0 лв: 

По мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 

по мащаби инфраструктури”, проект „Реконструкция на сградите на Средно училище 

„Иван Момчилов“ – гр.Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“  

 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-00 – (+) 936 595 лв.  

Извършените разходи по проекта са за издръжка в размер на 8 485 лв., отчетени по параграф 

10-00, в дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 

Салдото към 31.12.2018 г. по Сметка за средствата предоставени от Разплащателната агенция 

към Държавен фонд „Земеделие” е 928 110 лв. 

В отчетна група „Други Европейски средства“ се отчита  Проект ROBG-423 "Култура 

във вечността" по Договор 10072/05.09.2018 г. по Програма за трансгранично 

сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - V-A Румъния - България 2014 - 2020 г“.  

Същият се отчита в изпълнение на ДДС 06/2008г. Отразен е получен трансфер по §63-01 в 

размер на 48 932 лв. Извършени разходи за издръжка в размер на 35 лв.  

Наличността е отразена в параграф 88-03 (-) 48 897лв.  

Общо наличността  към 01.01.2018 г. по сметката за средствата от ЕС-Национален фонд  и 

сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“е 8 086 лв. 

Салдото към 31.12.2018 г. по двете сметки е (-) 949 449 лв. 

IV.ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг кметът на общината изготвя годишен 

отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна 

част от отчета за изпълнение на бюджета. 
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През 2018 г. общината продължава да изплащането на поет дълг по сключен през 2017 г. 

договор за финансов лизинг с фирма „Еуратек Ауто“ ООД с предмет „Отдаване на лизинг 

на автомобил Шкода, модел Супърб Амбишън“ за нуждите на Общинска администрация с 

краен срок за погасяване м.април 2019 г. и главница 47 755 лв. Погашенията по лизинга се 

извършват в определените срокове, съгласно погасителния план. През 2018 г. са 

извършени погашения по главницата в размер на  20 148 лв. Платените разходи по дълга 

през 2018 г. възлизат на 805 лв., представляващи разходи за лихви. 

Остатъчния размер на главницата по горепосочения дълг към 31.12.2018г. е 6 885лв., а на 

лихвите  - 100 лв.  

През 2018г. Община Елена не е получавала безлихвени заеми от Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна агенция за плащания по проекти по Програмата за развитие 

на селските райони, които също се третират от Закона за общинския дълг като поет от 

общината дълг.  

В изпълнение на задълженията заложени в чл. 55 от Закона за общинския дълг, Община 

Елена редовно предоставя информация на Министерство на финансите чрез 

Информационната система на общините, Регистър общински дълг  за поетия от общината 

дълг.  

В чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси е регламентирано ограничение на 

годишният размер на плащанията по общинския дълг, който във всяка отделна година не 

може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата 

изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от 

годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Към края на 2018г. 

съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната 

субсидия и собствените приходи за Община Елена е в размер на 0.9 на сто.  

Съгласно чл.8а от Закона за общинския дълг Общината трябва да извършва текущо 

наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в 

капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и 

операции не са включени в общинския бюджет. 

През месец май 2018г. Общински съвет Елена със свое решение № 67 / 31.05.2018 г. дава 

съгласие за удължаване срока на съществуващ вече банков кредит в полза на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД за оборотни средства в размер на 25 000 лв. със срок една година, 

считано от датата на сключване на анекс към договора с банка „Уникредит Булбанк“ АД.  

Търговско дружество „Елена автотранспорт“ ЕООД има поет дълг в размер на 25 000 лв. 

под формата на търговски кредит, като плащанията по дълга през годината са на  стойност 

3 000 лв. – погашение на главница и  2 351 лв. – разходи за лихви, банкови такси и 

комисионни. Остатъчния размер на дълга на дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 

22 000 лв. 

Съгласно чл. 55 от Закона за общинския дълг „Кметовете на общините са длъжни да 

водят, съхраняват и предоставят на Министерство на финансите информация за поетия от 

общините дълг, дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на 

подсектор „Местно управление”, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на 

българското законодателство за отчетността на статистиката и бюджетирането на 

публичния сектор.”  
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Към 31.12.2018 г. в подсектор „Местно управление” не попадат юридически лица на 

територията на общината, съответно не е подавала изискуемата информация.   

V. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЛ.130а ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

Съгласно чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси, общините следва да следят 

редица показатели, за да не изпаднат в категорията „Общини с финансови затруднения“, 

като същите показатели се следят и от Министерство на финансите.  

Към края на 2018г. показателите за финансова устойчивост и ефективност на 

Община Елена са следните: 

 максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през годината по бюджета на общината, съгласно решение на Общински 

съвет са планирани 7 597 119 лв. Съгласно Закона за публичните финанси 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 

15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години. За община Елена този показател към края на 2018 г. е 200 979 лв., което е 

2.3% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години. 

 максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

годината – по план  – 5 204 756 лв. Наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават  50% от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години. За община Елена по отчетни 

данни този показател е 1 674 965 лв., което представлява 19.4 % от отчетените 

разходи за последните четири години. Към края на 2017 г. този показател е бил в 

размер на 23.7%. 

 Размера на просрочените задължения към началото на 2018 г., които съгласно 

Решение № 7 / 25.01.2018 г. на Общински съвет Елена за приемане бюджета на 

община Елена за 2018 г. следва да бъдат разплатени през текущата година са в 

размер 1 644 лв. Същите не са разплатени съгласно утвърдения план-график. 

Съгласно ЗПФ наличните към края на годината просрочени задължения по 

бюджета на общината не могат да надвишават 5 на сто от отчетените за последната 

година разходи на общината. За нашата община този процент клони към 0, т.к. 

сумата е незначителна. 

 Просрочените вземания  към  31.12.2018 г. са 178 946 лв. при  217 505 лв. към 

31.12.2017 г. Просрочените вземания към края на отчетния период са 1.5 на сто от 

плана по бюджета при 2,0% към края на 2017 г. 

Като просрочени вземания от клиенти са отразени: 25 621 лв. задължения на 

наематели за консумативи; 1 189 лв. са вземанията за материали; 43 035  лв. са 

несъбраните вземания от тарифни такси и дървесина от общински гори и 481 лв. 

невъзстановена такса битови отпадъци. 

Просрочените вземания от концесии са 3 240 лв. Просрочените вземания по 

сключени от общината договори за наем са в размер на 98 029 лв. В сумата са 

включени 6 558 лв. жилищни наеми и 91 472 лв. наеми от фирми. На нередовните 
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наематели се изпращат напомнителни писма, прекратяват се договори на 

неизправните длъжници. 

Другите просрочени вземания са както следва: 2 227 лв. са несъбраните такси в 

целодневните детски градини и 5 124 несъбрани такси в Домашен социален 

патронаж на потребителите, настанени в „Хоспис“ Елена. 

В сравнение с 2017 г. просрочените вземания са намалели с 38 559 лв.  

 Бюджетното салдо на общината към края на 2018 г. е положителна величина – 

721 268 лв., а като процент спрямо общите постъпления е 6.98% при среден темп за 

страната 1.7%. Следва да се отбележи, че общината в  последните 2 години излиза  

на положително бюджетно салдо. 

 Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и 

данъка върху превозните средства за Община Елена е над осреднената събираемост 

на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. Усреднената 

събираемост на двата данъка на нашата община е 72.4%, при средно равнище за 

страната 71.4%.  

 Делът на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност) е 

14.58%, при средна за страната 14.07%. 

Политиката, водена от Община Елена е да не се поемат необезпечени разходи и да се 

следи разходните ангажименти да не изпадат в просрочие. Ясно се виждат резултатите от 

провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, 

за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.  

Основната цел, която си поставихме с Бюджет 2018, е запазване на финансовата 

стабилност, оптимизация на разходите, повишаване ефективността при управлението на 

публичните ресурси и запазване обема на предоставяните услуги на гражданите. 

Усилията на Община Елена продължават в посока да се подобри ефективността на 

управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на 

приходната част в общинския бюджет. Стриктно се следят показателите по чл. 130а от 

ЗПФ, за да не се достигат критичните стойности по един или повече от наблюдаваните 

показатели.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публични финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг 

и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Елена 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва: 

1.1. По прихода: 9 621 158 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода (-) 

2 548 078 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-) 

775 788 лв. разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  
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1.2. По разхода: 9 621 158 лв., разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; 

Приложение № 2-3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2018 г. 

по оперативни програми, както следва:  

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) 

лв. 

ОП РЧР  (-) 26 987 

ПРСР - ВОМР (-) 7 219 

ОП  РР (-) 57 173 

ОБЩО:    (-) 91 379  

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена през 2018 г., съгласно приложение № 3; 

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 

г., съгласно Приложение № 4; 

4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по 

чл. 8а, съгласно Приложение №14 - Информация за Общинския дълг към ФО - 1 от 

2019 г.; 

5. Приема информация за показателите по чл. 130а от Закона за публичните 

финанси, съгласно Приложение № 5; 

6. Приема Отчета на План-сметката за приходите и разходите през 2018 г. за дейност 

„Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

7. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на 

Община Елена за 2018 г. 

 

       

С уважение,  

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП  

30.05.2019 г.; 11:00 ч.  

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


