ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 90 / 25.07.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 9 / 25.07.2013 г.
Относно: Промени по бюджета на община Елена за 2013 г. и структурата на
общинската администрация и дейностите към нея
На основание чл.21, ал.1, т.т.2 и 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.6, ал.2 и чл.47,
ал.2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Общински съвет Елена

Р Е Ш И:
1. Променя структурата на общинската администрация и дейностите към нея,
приета с Решение № 115 / 26.07.2012 г. на Общински съвет Елена, в раздел II.
Дейности към общинската администрация, както следва (Приложение 3):
1.1. В т.7 „Други дейности по културата“ – от 4 щ.бр. на 3 щ.бр.;
1.2. Създава т. 12 „Други дейности по туризма“ с численост 2 щ.бр.;
1.3. Създава т.13 „Водоснабдяване и канализация“ с численост 1 щ.бр.
2. Завишава приходната част на бюджета на община Елена за 2013 г. с + 8 400 лв. по
параграфи и подпараграфи съгласно Приложение №1 и както следва: приходите по
подпараграф 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция се
завишават с
+ 8 400 лв.
Общо завишаване на собствените приходи

+ 8 400 лв.

Собствени приходи с натрупване, стават

1 260 927 лв.

В т.ч. за местни дейности, стават

1 245 864 лв.

3. Завишава разходната част на бюджета с + 8 400 лв. по функции, групи, дейности
и параграфи съгласно Приложения №№2; 2-1; 2-2 и 2-3.

4. Приема актуализирания бюджет на Община Елена за 2013 г. към 01.07.2013 г.,
както следва:
4.1. По приходите в размер на 8 275 032 лева, съгласно Приложение № 1.
4.2. По разходите в размер на 8 275 032 лева, съгласно Приложения №№ 2; 2-1; 2-2;
2-3;
5. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции,
дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

