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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 80/27.06.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 7/27.06.2012 г. 
 
 
Относно: Допълване на Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи за 2012 година на община Елена 
 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.17, ал.1, т.4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.18 от Закона за 
общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Допълва Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи 
за 2012 г.  на Община Елена както следва: 

БИЛО (лв.) СТАВА (лв.) РАЗЛИКА (лв.) 
ОБЩО: 1 196 971 ОБЩО: 1 207 806 10 835

В т.ч. целева субсидия за 
капиталови разходи: 703 200

В т.ч. целева субсидия за 
капиталови разходи: 703 200

0

Извънбюджетни сметки и фондове: 
104 435

Извънбюджетни сметки и 
фондове: 104 435

0

Собствени бюджетни средства: 42 
000

СБС 42 000 0

Външни помощи: 185 124 Външни помощи 185 124 0
Други: 162 212 Други: 173 047 10 835

1.1. § 51 00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”  
Функция “Образование”  
Дейност 2 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 
Нов обект „Ремонт Целодневна детска градина с.Палици” в размер на 1835 лв. 
Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни 
дейности. 

1.2. § 52 00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” 
Подпараграф 52-03 ”Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 
Функция „Здравеопазване” 
Дейност 2 469 Други дейности по здравеопазването.   
Нов обект „ДАП камера” в размер на 4000 лв. 
 
 



Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни 
дейности. 

1.3. § 52 06 “Изграждане на инфраструктурни обекти” 
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и ООС” 
Дейност 2 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места 
Допълване към обект Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на обходен път 
/местност Пухлека/ в размер на 5 000 лв. 

Източник на финансиране – средства от резервния бюджетен кредит за местни 
дейности. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши следващите се корекции по 
параграфи в бюджетите на съответните дейности, във връзка с допълването на 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи. 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


