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изх.№ РД.01.02 - _____ / 22.10.2014 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: Информация за измененията по бюджета на община Елена през третото 

тримесечие на 2014 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът на Община Елена за 2014 г. е приет с Решение № 12 от 12.02.2014 г. на 

Общински съвет Елена и е в първоначален размер 8 242 125 лв. по приходната и 

разходната част. 

След извършените служебни промени, към 30 юни 2014 г. уточнения план по бюджета 

става 8 538 277 лв. по приходната и разходната част. 

І. ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г. 

Направените служебни промени са на основание чл.56, ал.2 от Закона за публичните 

финанси (ЗПФ), като общия размер на изменението на бюджета за третото тримесечие на 

2014 г. е 150 334 лв., в т.ч. за държавни дейности 144 688 лв.;  за местни разходи 5 646  лв., 

в т.ч. за местни дейности 2 962 лв.; дофинансиране на делегираните от държавата 

дейности 2 684 лв. 

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, кмета на общината 

представя в Общинския съвет Информация за измененията на общинския бюджет през 

съответното тримесечие. 

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените 

трансфери с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, 

дейности/ е както следва: 
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А. СЛУЖЕБНИ ПРОМЕНИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ В РАЗМЕР НА 144 688 ЛВ., ВКЛЮЧВАЩИ: 

1. Взаимоотношения с централния бюджет, корекции съгласно писма на МФ –  

98 213 лв., както следва: 

- Субсидии за вътрешноградски пътнически превози (чл. 4 ал.1 и приложение № 

4, т.1 и т.2 към чл.4, ал.1 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2014 г.; писмо от МФ № ФРС-6/17.07.2014 г.) 

6 443 лв. 

 

-  Компенсации за безплатни  и по намалени цени пътувания в страната (чл. 19, 

ал. 1, т.2 и т.4 от ПМС № 3 от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2014 г.;  писмо от МФ № ФРС-6/17.07.2014 г.) 

9 385 лв. 

- Средствата за подпомагане дейността на народните читалища в изпълнение на 

ПМС №183/ 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер/ за читалище 

с.Константин/; писмо на МФ №ФО-23/16.07.2014 г. 

15 000 лв. 

  - Корекция на средствата за присъдена издръжка (чл.92 от ПМС    № 3 от 2014 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.,   и 

писмо на МФ № ФО – 24 от 17.07.2014 г.) 

11 958 лв. 

- Корекция на средствата за делегираните от държавата дейности по 

образование  (чл.1, ал.1 от ПМС №205/ 2014 г.) писмо на МФ ФО-26/01.08.2014 

г. Средства за реализиране на дейности по НП „информационни и 

комуникационни технологии в училище”; НП „Оптимизация на училищната 

мрежа, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и 

самостоятелните общежития  

6 079 лв. 

- Средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогически 

персонал за 2014 г. в общинските детските градини и училища  за функция 

Образование; писмо на МФ №ФО-27/01.08.2014 г. 

39 914 лв. 

- Средства за фактически изплатени разходи през 2-ро тримесечие на 2014 г. в 

изпълнение на чл.1, ал.2, т.2 от ПМС №240 /2014 г. за органите на медицинска 

експертиза  и на регионалните картотеки на медицинска експертиза, писмо 

№ФО-29/18.08.2014 г. 

30 лв. 

- Средства за фактически изплатени пътни разходи на правоимащи болни през 

2-ро тримесечие в изпълнение на чл.24 от ПМС №3 за ИДБРБ за 2014 г. и чл.1, 

ал.2, т.1 от ПМС №240 от 2014 г., писмо №ФО-30/ 18.08.2014 г. на МФ 

55 лв. 

- Средства за промяна на стандартите в делегираните от държавата дейности по 

образование, писмо №ФО-33/ 05.09.2014 г на МФ 

4 850 лв. 

- Корекция във връзка с увеличаване капацитета на Защитено жилище с 2 места, 

считано от 01.09.2014 г.; писмо на МФ №08-00-1649/ 11.09.2014 г. 

4 499 лв. 

2. Получени трансфери        46 350 лв. 

- по програми за временна заетост       25 630 лв. 

- за избори           20 720 лв.                             

3. Собствени приходи на делегираните бюджети         125 лв. 

Б. СЛУЖЕБНИ ПРОМЕНИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА       5 646 лв. 

1. Дарения, в т.ч. за дофинансиране на делегирани дейности  4 284 лв.                                                                               

2. Собствени приходи от получени застрахователни обезщетения  1 362 лв. 

След извършените служебни промени, към 30 септември 2014 г. уточнения план по 

бюджета е 8 688 611 лв. по приходната и разходната част. 
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Информацията за изменението на първоначалния план по приходите и разходите по 

функции, дейности и видове е посочена в Приложение №1 (за приходите), в Приложения 

№№ 2.1, 2.2 и 2.3 (за разходите). 

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, във връзка с чл. 125, ал. 4  от Закона за публичните финанси и 

съгласно 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 

Приема информация за изменението на бюджета и уточнения план по приходната и 

разходната част по функции и дейности към 30.09.2014 г., както следва: 

1. По приходната част: 8 688 611 лв. (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1); 

2. По разходната част: 8 688 611 лв. (разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложения №№ 2, 2.1, 2.2 и 2.3). 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

За кмет на община Елена – зам. кмет Йордан Димитров 

Съгласно заповед РД.02.05-674 / 17.10.2014 г. 

 

 


