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изх. № РД.01.02 - _____ / 19.07.2019 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: Изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът на Община Елена за 2019 г. е приет с Решение № 10 от 24.01.2019 г. на 

Общински съвет Елена в размер на 12 649 978 лв. С Решение № 45 от 25.04.2019 г. е 

приета информация за изменение на бюджета през първото тримесечие като уточнения 

размер на бюджета към 31.03.2019 г. става 12 767 670лв. 

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в резултат на 

получени трансфери от Централния бюджет през второто тримесечие на 2019 г. са 

направени служебни промени по бюджета на общината.  На основание чл. 124, ал .2 от 

Закона за публични финанси, в резултат на постъпили непланирани в първоначалния 

бюджет приходи се налага да бъдат завишени някои приходни параграфи, съответно 

разпределени в разходната част на бюджета. Тези приходи са с непрогнозируем характер 

и зависят от външни фактори – получени дарения, приходи от продажба на недълготрайни 

материални активи(право на прокарване, право на преминаване и други), които се 

реализират след заявление от страна на гражданите. Реализираните приходи от лихви по 

текущи банкови сметки и депозити също не беше възможно да се планират, тъй като 

общината в началото на годината смени обслужващата си банка. Част от приходите са с 

целеви характер и следва да бъдат прецизно отразени в разходната част на бюджета. 

Съгласно чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елена, кметът на 

общината представя в Общинския съвет информация за измененията на общинския 

бюджет през съответното тримесечие. 

Общият размер на изменението на бюджета за посоченото тримесечие е в размер на 

212 743 лв., в т.ч. за държавни дейности 200 669 лв.; за местни дейности 12 074 лв., в т.ч. 

за местни дейности  11 748 лв. и за дофинансиране на местни дейности 326 лв. 
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Информацията за писмата от МФ и други министерства за предоставените трансфери с 

които е изменен уточнения план по прихода и разхода (по функции и дейности), както и за 

реализирани собствени приходи е както следва: 

А. Промените за държавни дейности са в размер на 200 669 лв., включващи: 

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 82 693 лв., разпределени както 

следва:  

- Корекция във връзка с промяната на натуралните показатели за медицинско 

обслужване в здравен кабинет в детските градини и в училищата съгласно 

писмо на МФ № ФО-8 / 18.04.2019г. 

(-) 1 175 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране 

на делегираните държавни дейности, по данни от националната електронна 

информационна система на Министерство на образованието и науката към 

01.01.2019 г., съгласно писмо на МФ № ФО-9/ 22.04.2019г. 

(-) 102 344 лв. 

- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на 

присъдени издръжки за първо тримесечие на 2019г., в изпълнение на чл.61 от 

ПМС № 334/2018г. за ИДБРБ за 2019г., съгл. писмо на МФ № ФО-

10/23.04.2019 г. 

9 027 лв. 

- Допълнителен трансфер за възстановяване на транспортните разходи или на 

разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование за 2019 г., съгл. писмо на МФ 

№ ФО-13/25.04.2019 г. 

51 492 лв. 

-Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския 

транспорт и  транспорта в планински и др.райони за ІІ-ро тримесечие на 2019г., 

съгл. писмо на МФ № ДПРС-3/ 25.04.2019 г. 

5 340 лв. 

- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване 

при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за ІІ-ро 

тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-3 / 25.04.2019 г. 

78 лв. 

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование за ІІ-ро тримесечие на 2019г., 

съгл.писмо на МФ № ДПРС-3 / 25.04.2019 г. 

45 701 лв. 

- Допълнителен трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи в 

детските градини и училищата, съгласно писмо на МФ № ФО-19/07.06.2019 г. 

46 880 лв. 

- Допълнителен трансфер за закупуване на учебници, учебни комплекти и 

учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и 

училища за 2019г., на осн. ПМС №132/2019г., съгл. писмо на МФ №ФО-

20/12.06.2019 г. 

24 490 лв. 

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма 

за капиталови разходи по Решение № 74 / 27.06.2019 г. на ОбС Елена 

3 204лв. 

 

2. Получени трансфери за държавни дейности: 116 341 лв., разпределени както следва: 

- от МТСП по програми за осигуряване на временна заетост  10  813 лв. 

- от Агенцията за социално подпомагане по НП “Асистенти на хора  

 с увреждания“, дейност „Лични асистенти“ 

74 739  лв. 

- от Областна администрация Велико Търново за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.  

27  814 лв. 

- от МТСП в изпълнение на §38,ал.17 ал.18 от ПЗР на ЗПУО – спрени 

семейни помощи за деца        

2 975 лв. 
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3. Собствени приходи на делегираните бюджети: 1 635 лв., както следва: 

- СУ „Иван Н. Момчилов“- приходи от продажба на услуги, стоки, 

продукция 

175 лв. 

- - СУ „Иван Н.Момчилов“ – приходи от такси за ползване на общежития 260 лв. 

- - СУ „Иван Н.Момчилов“ – получено дарение от Фондация „Джендър 

образование, изследвания и технологии“за провеждане на Фестивал на 

кариерата  

1 000 лв. 

- - СУ „Иван Н.Момчилов“ – получено дарение от „Стримона-Строй“ 

ЕООД за осигуряване на участие на ученици от СУ “Иван Момчилов“ в 

световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк  

200 лв. 

Б. Промените за местни дейности са в размер на 12 074 лв., включващи: 

1. Получени трансфери за местни дейности: 5 000 лв., разпределени както следва: 

-  от ПУДООС по проект от Националната кампания „За чиста околна среда“ за 

създаване на еко-кът за отдих в с.Константин     

5 000 лв. 

2. Собствени приходи: 7 074 лв., както следва: 

- получено дарение за празника на гр. Елена - 21 май, Ден на Светите 

равноапостоли Константин и Елена 

5 500 лв. 

- постъпили приходи от лихви по текущи банкови сметки 11 лв. 

- постъпили приходи от лихви по срочни депозити 22 лв. 

- постъпили приходи от такса за притежаване на куче 28 лв. 

- постъпили приходи от продажба на недълготрайни материални активи – право 

на преминаване, право на строеж 

4 717лв. 

- вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма 

за капиталови разходи по Решение № 74 / 27.06.2019 г. на ОбС Елена 

(-) 3 204лв. 

След извършените промени, към 30 юни 2019 г. уточненият план по бюджета е в 

размер на 12 980 413 лв. 

Информацията за изменението на първоначалния план по прихода и разхода, по функции 

и дейности е посочена в Приложение №1 (за прихода), в Приложения № 2, 2-1; 2-2; 2-3 (за 

разхода). 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена, Общински съвет Елена 

Утвърждава промените по бюджета на община Елена и уточнения план на 

приходната и разходната част по функции и дейности към 30.06.2019 г., както 

следва: 
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1. По приходната част: 12 980 413 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 12 980 413 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“ 

11.07.2019 г., 17:25 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 

 

 


