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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 22 / 19.03.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 19.03.2015 г. 
 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на Община Елена за 2014 

година, отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи 

за 2014 година, отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2014 година 

и отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 година 

 

 

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. 30, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинския дълг, Общински съвет - Елена  
 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2014 г. по приходната и 

разходната част, по функции и дейности, както следва: 

1.1. По приходната част: 9 127 270 лв., разпределен по параграфи съгласно 

Приложение № 1; 

1.2. По разходната част: 9 127 270 лв., разпределен по функции, дейности и 

видове разходи съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., както следва: 

2.1. По приходната част: 7 298 516 лв., в т. ч.: наличност по сметки в края на 

периода (-) 1 773 105 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на 

периода (-) 175 788 лв.; разпределение на приходите по параграфи съгласно 

Приложение № 1;  

2.2. По разходната част: 7 298 516 лв., разпределени по функции, дейности и 

видове разходи съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

 

 



 

2.3. Приема заемите от бюджета на общината към 31.12.2014 г. по оперативни 

програми в общ размер 37 821 лв., разпределени както следва:  

2.3.1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 

31 535 лв.; 

2.3.2. По Оперативна програма „Регионално развитие” – 2 830 лв.; 

2.3.3. По Оперативна програма „Административен капацитет” – 8 796 

лв.; 

2.3.4. По Програмата за развитие на селските райони – (-) 5 340 лв. 

3. ПРИЕМА отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена през 2014 г., съгласно Приложение № 3; 

4. ПРИЕМА окончателния годишен план и отчета за изпълнение на сметките за 

средства от Европейския съюз за 2014 г. съгласно Приложение № 4; 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 5. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


