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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност
„Домашен социален патронаж“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Бюджетът на община Елена за 2015 г. е приет с Решение №11 / 12.02.2015 г. на Общински
съвет Елена. По предложение на ръководителя на второстепенния разпоредител с бюджет
„Домашен социален патронаж“, размерът на приходите от такси за ползване на услугите е
разчетен в размер на 48 000 лв.
При изпълнение на бюджета към 30 ноември 2015 г., постъпилите приходи от тези такси са в
размер на 64 164 лв. Начислените такси за месец ноември са в размер на 5 850.58 лв., следва
да бъдат събрани и внесени в приход на бюджета на общината през месец декември 2015 г.
Така очакваното изпълнение на приходите от такси за ползване услугите на „Домашен
социален патронаж“ за настоящата година се очаква да бъде в размер на 70 000 лв.
По-високото изпълнение на приходите от такси в сравнение със заложените се дължи на
увеличаването броя на лицата, ползващи услугите. Разбира се, това води и до увеличаване на
разходите за хранителни продукти, режийни разноски и др. Доколкото обаче средствата от
такси постъпват в приход на общинския бюджет, а разходите, които се превеждат към
второстепенния разпоредител, съответстват на първоначално заложените по бюджета, се
получава натрупване на просрочени задължения към доставчиците.
В тази връзка предлагам промяна по бюджета както следва:
По приходната част
Увеличение на очаквания годишния размер на приходите по параграф 27-04 „Такси за
ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги“ с 22 000 лв.
(от 48 000 лв. на 70 000 лв.)
По разходната част
Увеличение на бюджета на местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“ със сумата,
кореспондираща с увеличението на приходната част (22 000 лв.), като средствата се насочат
по параграф 10-00 „Издръжка“.

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. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.
37, ал. 2 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:
1. Увеличава приходната част на бюджета по подпараграф 27-04 „Такси за ползване на
домашен социален патронаж и други общински социални услуги“ с 22 000 лв.
2. Завишава разходната част на бюджета за местни дейности във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“ с
22 000 лв., които да се отразят по параграф 10-00 „Издръжка“.
3. Възлага на кмета на Община Елена да отрази промените по съответната функция,
дейност и параграфи на единната бюджетна класификация.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Елка Николова, директор дирекция „ФБМП“
10.12.2015 г., 14:20 ч.
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