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на акредитационна процедура на отделение по физикална и рехабилитационна медицина в 
МБАЛ”Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД, гр.Елена: 
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2007 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2008 г. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие за провеждане на акредитационна 
процедура на отделение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р 
Димитър Милов-Елена” ЕООД, гр.Елена. 

Вн.: Кмета на общината 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане 
отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена 
за 2007 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на 
Община Елена за 2007 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 11.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 
и фондове на Община Елена за 2007 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2007 г.: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА”
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
7 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА”
8 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
9 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА”
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ отсъства 
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12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА”
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”

 
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 40/14.03.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове на Община Елена за 2007 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.30, ал.1 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Приема увеличение на собствените приходи с 47 294 лв. по подпараграфи както 
следва: 

Име на подпараграфа подпара
граф 

Сума на 
увеличението 

План 
окончателен

Данък при придоб. на имущ. по дарение и възм.н-н 1304 +13000 122000
Приходи от продажба на услуги 2404 +1200 8200
Приходи от наеми на имущество 2405 +5000 55000
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 +10946 10946
За ползване на детски градини и др.по образование 2701 +4000 36600
За ползване на детски ясли и др.по здравеопазване 2702 +300 6900
За технически услуги 2710 +1688 33688
За административни услуги 2711 +800 27800
Глоби, санкции, неустойки 2802 +300 1900
Приходи от продажба на сгради 4022 +2530 91178
Приходи от продажба на ДМА 4029 +6130 31630
Приходи от продажба на земя 4040 +1400 167400
Общо  +47294 1097600
 

2.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по 
функции и дейности, както следва: 

2.1. По прихода 7 479 267 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 
2.2.По разхода 7 479 267 лв. /Разпределен по функции, дейности и видове разходи, 

съгласно Приложение №2/; 
3.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва: 
3.1. По прихода - 7 037 891 лв. / разпределен по параграфи, съгласно Приложение 

№1/;  
3.2. По разхода - 7 037 891 лв. / разпределен по функции, дейности и видове разходи, 

съгласно Приложение №2/; 
4.Приема отчета на капиталовите разходи по поименното разпределение на разходите 

за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт за 2007 г. / съгласно 
Приложение №3/; 
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5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни 
сметки и фондове за 2007 г. / съгласно Приложение №4/; 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане 
бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.  

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г., 
като поясни, че основните нормативни документи, ползвани при съставянето на проекта 
на общинският бюджет за 2008 г. са Закона за общинските бюджети, Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2008 г., ПМС №15 от 1 февруари 2008 г. за изпълнение 
на държавния бюджет на Република България за 2008 г., Закона за местните данъци и 
такси, Закона за общинската собственост, Закона за общинския дълг, Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, Решение №20 /21.01.2008 г. на МС за разделяне на 
дейностите на местни и делегирани от държавата, и за определяне на стандартите за 
финансиране на делегираните дейности през 2008 г., указания на Министерство на 
финансите. За разлика от миналата година, тази година има някои нови моменти в 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 година, които са: 

Отпада трансфера на преотстъпения данък по ЗДДФЛ и се въвежда обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности; 

Отпада досегашния трансфер за компенсиране на приходите от отменения пътен 
данък, с регламентирането на патентния данък като местен данък по ЗМДТ; 

Променен е механизма за определяне на субсидиите за общините от централния 
бюджет - има ръст на стандартите за издръжка с 6,9%; общата субсидия ще се предоставя 
в пълен размер; изравнителната субсидия по-пълно и обосновано отчита потребностите в 
местни дейности; 

Отпада възможността (съществувала до 2007 г.) общините да получават 
допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи от преизпълнение на приходите по 
републиканския бюджет; 

Задължително е въвеждане системата на делегирани бюджети в образование от 1 
януари 2008 г.; 

Съществено е променено финансирането на дейностите по възпитанието, 
подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища, детски градини и 
обслужващи звена в системата на народната просвета; 

Получените средства на база единни разходни стандарти за едно дете и един ученик 
се разпределят от първостепенния разпоредител между училищата, детските градини и 
звената въз основа на формула за всяка дейност; 

Осигурени са допълнително средства за отдалечени училища, които не могат да 
бъдат закрити;  

По-съществените промени в ЗМДТ са: 
Дадени са правомощия на общинските съвети да определят размерите на местните 

данъци; 
Размерите на местните данъци се определят с наредба, като минималните и 

максимални граници са определени в ЗМДТ; 
Отложени са сроковете за първите вноски само за 2008 г.; 
Патентния данък по ЗДДФЛ се трансформира в местен данък по ЗМДТ; 
Размерът на приходите в проекта на бюджет за 2008 г. е 7 175 713 лева, в т.ч. 
Приходи за делегирани държавни дейности 3 293 813 лева 
Приходи за местни дейности 3 881 900 лева 
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Г-н Топалов изрази надежда, че в хода на реализиране на общинският бюджет за 
2008 г. ще има възможност за повече приходи в общинската хазна. Не бива самоцел за 
попълване на приходната част от бюджета да бъдат продажбите на общинската 
собственост, а по-скоро трябва да бъдем активни и инициативни, да участваме и печелим 
колкото се може повече проекти.  

Преди да даде думата на г-жа Елка Николова за кратка презентация на бюджета на 
община Елена за 2008 г., г-н Топалов направи следното предложение за промяна в проекта 
за решение: в т.4.8. Субсидията за Футбол, за детско-юношеската формация да бъдат 
отпуснати още 1 000 лв., които да бъдат за сметка на резерва. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-жа Елка 
Николова – директор „ФБУС” да направи кратка презентация на предложението за 
приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.  

Г-жа Елка Николова – директор „ФБУС” направи презентация на предложението за 
приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.  

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 11.03.2008 г. от 
16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2008 г., като предлага следните промени в проекта за решение: 

в т.4.4.1. сумата 13 800 лв. да се разпредели както следва: 
- субсидията на СК по борба от 3 800 лв. да стане 4 200 лв. 
- субсидията на СК по джудо от 6 500 лв. да стане 6 800 лв. 
- субсидията на СК по спортно ориентиране от 2 500 лв. да стане 1 800 лв. 
в т.4.4.2. сумата от 10 000 лв. да стане 9 000 лв. и се разпредели както следва: 
- субсидията на Клуб по туризъм от 2 500 лв. да стане 2 000 лв. 
- субсидията на Клуб по вело-туризъм от 1 500 лв. да стане 1 000 лв. 
в т.4.8. Субсидията за Футбол от 25 000 лв. да стане 26 000 лв., в това число за 
детско-юношеска формация от 5 000 лв. да стане 6 000 лв. /1 000 лв. се 
прехвърлят от т.4.4.2/ 
Подкрепили предложението и направените промени с 5 гласа „за”. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – секретар на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
10.03.2008 г. от 17.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г., като предлагат в Приложение №2, във 
функция 5 „Социално осигуряване и грижи”, Д-т 5-32-525 Клубове на пенсионери, 
инвалиди и др.соц.услуги – Издръжката от 2 000 лв. да стане 4 000 лв. /сумата от 2 000 лв. 
да бъде за сметка на резерва/ 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.03.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2008 г., като го подкрепя с 3 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Димитър Кънчев – секретар на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 10.03.2008 г. от 16.00 часа 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2008 г., като го подкрепя с 5 гласа”за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
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инж.Георги Аргиров – Председател на Постоянната комисия по „Устройство на 
територията”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 11.03.2008 г. 
от 16.30 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2008 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – Председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 11.03.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2008 г., като го подкрепят с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.4.1. сумата 13 800 лв. да се преразпредели както следва: 
- субсидията на СК по борба от 3 800 лв. да стане 4 200 лв. 

„ЗА” – 15”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.4.1. сумата 13 800 лв. да се преразпредели както следва: 
- субсидията на СК по джудо от 6 500 лв. да стане 6 800 лв. 

„ЗА” – 14”ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.4.1. сумата 13 800 лв. да се преразпредели както следва: 
- субсидията на СК по спортно ориентиране от 2 500 лв. да стане 1 800 лв. 

„ЗА” – 15”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.4.2. сумата от 10 000 лв. да стане 9 000 лв. и се разпредели както следва: 
- субсидията на Клуб по туризъм от 2 500 лв. да стане 2 000 лв. 

„ЗА” – 13”ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.4.2. сумата от 10 000 лв. да стане 9 000 лв. и се разпредели както следва: 
- субсидията на Клуб по вело-туризъм от 1 500 лв. да стане 1 000 лв. 

„ЗА” – 13”ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ЗСД”:  

в т.4.8. Субсидията за Футбол от 25 000 лв. да стане 26 000 лв., в това число за 
детско-юношеска формация от 5 000 лв. да стане 6 000 лв. /1 000 лв. се прехвърлят от 
т.4.4.2/ 
„ЗА” – 14”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от ПК”ОКВ”:  
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в Приложение №2, във функция 5 „Социално осигуряване и грижи”, Д-т 5-32-525 Клубове 
на пенсионери, инвалиди и др.соц.услуги – Издръжката от 2 000 лв. да стане 4 000 лв. 
/сумата от 2 000 лв. да бъде за сметка на резерва/ 
„ЗА” – 15”ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
направеното предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г. направена от вносителят:  

в т.4.8. Субсидията за Футбол - приетите 26 000 лв. да станат 27 000 лв. в това 
число за детско-юношеска формация приетите 6 000 лв. да станат 7 000 лв. / сумата от 
1 000 лв. да бъде за сметка на резерва/ 
„ЗА” – 12”ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.: 

В т.1.2.2.1.за местни дейности сумата от 3 693 478 лв. да стане 3 696 478 лв. 
„ЗА” – 12”ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.:  

В т.1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности от 
общо 100 000 лв. да стане 97 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за неотложни и непредвидени 
разходи в изпълнение на Закона за защита при бедствия  
„ЗА” – 12”ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев помоли промените да се 
отразят в Приложение №2. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2008 г.  
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА”
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
7 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА”
8 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
9 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА”
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ отсъства 
12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ЗА”
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”

 
„ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 41/14.03.2008 г. 
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ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2008 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинския бюджет, във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС № 15 от 2008 г. за ИДБРБ , писмо № ФО 
– 2/ 04.02.2008 г. на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет,Общински съвет – Елена 

 
Р ЕШ И :  

 
1. Приема бюджета на Община Елена за 2008 г. както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 7 175 713 лв. (Приложение № 1), в т.ч. 
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 293 813 лв., в 
т.ч. 

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от 
държавата дейности в размер на 3 120 925 лв., в т. ч. 160 232 лв. 
корекция във връзка с прилагане на единни разходни стандарти във 
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
държавни дейности в размер на 48 455 лв. 
1.1.1.3.преходен остатък от 2007 г. в размер на 124 433 лв. 

1.1.2.приходи за местни дейности в размер на 3 881 900 лв., в т.ч. 
1.1.2.1. данъчни приходи 290 000 лв. 
1.1.2.2. неданъчни приходи 755 542 лв. 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 
дейности 579 700 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 469 300 лв., 
средства за зимно поддържане и снегопочистване 110 400 лв. 
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за 
общински /местни/ дейности 1 932 145 лв. 
1.1.2.5. преходен остатък от 2007 г. в размер на 324 513 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 7 175 713 лв. разпределени по функции, групи, дейности и 
параграфи, съгласно /Приложение №2/, в т.ч. 

1.2.1.За делегирани държавни дейности 3 293 813 лв. 
от тях: 
1.2.1.1.от държавни трансфери и преходен остатък 3 293 813 лв. 

1.2.2.За местни дейности 3 881 900 лв. 
разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2. 

1.2.2.1.за местни дейности 3 696 478 лв. 
1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 88 422 лв. 

 1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности общо 97 
000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за неотложни и непредвидени разходи в изпълнение на Закона за 
защита при бедствия  

2. Инвестиционна програма в размер на 2 439 081 лв. съгласно приложен 
Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в 
Община Елена за 2008 г., в т.ч. целева субсидия за финансиране на капиталови 
разходи 1 980 600 лв., в т.ч. екологичен обект 1 000 000 лв. (съгласно Приложение №3). 

3. Приема следните лимити за разходи: 
3.1. За социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените 

трудови възнаграждения.  
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3.2. Представителни разходи в размер на 6000 лв. за общинска администрация и 2000 
лв. за Общински съвет. 

3.3. За работно облекло 150 лв. За работещи в системата на народната просвета, 
които прилагат делегирани бюджети размерът на средствата е по решение на директора на 
УВЗ. Средствата се предоставят на разпоредители, които не допускат преразход на 
утвърдените си бюджети.  

4. Приема разчет за целеви разходи както следва: 
4.1. За членски внос в сдружения на общини – 5 000 лв.; 
4.2. За помощи 9 000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби семейства за началото 

на учебната година /учебни пособия/– 4 000 лв.; за лечение и други по решение на ОбС 5 
000 лв. 

4.3. За помощи за погребения на самотни без близки и роднини съгласно чл.31 от 
ПМС № 15 от 2008 г. – 1 000 лв.; 

4.4. Субсидии на основание чл.59, ал.2 от ЗФВС: 
4.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 13 800 лв., 

както следва: 
• СК по борба 4200 лв. Средствата от субсидията се разходват за 

командировачни-пътни,дневн, съдийски такси, хонорари, канцеларски 
материали, медицински консумативи, участие в състезания, картотекиране; 

•  СК по джудо 6800 лв. Средствата от субсидията се разходват за 
командировачни. – пътни, дневни, нощувки; такса за участие в състезания; 
екипировка; медицински консумативи; награди турнири; за озвучаване; такса 
съдии;  

•  СК по ски 1000 лв. Средствата от субсидията се разходват за 
командировачни, съдийски такси, оборудване, пререгистрация на СК, 
награден фонд;  

•  СК по спортно ориентиране 1800 лв. Средствата от субсидията се разходват 
за екипировка, оборудване, участия в състезания, пътни, дневни, нощувки, 
такси.  
Средствата се отпускат след представяне на Отчет за приходите и разходите за 

2007 г., сключване на договор с общината, съгласно тримесечна разбивка, както и след 
представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се възстановяват до края на 
годината по сметката от която са получени. 

4.4.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи 9000 лв., 
както следва:  

• Клуб по ски-туризъм 2500 лв. Средствата от субсидията се разходват за 
командировачни /пътни, дневни, нощувки/, съдийски такси; оборудване; лифт 
карти;  

•  Клуб по спортно катерене 2500 лв. Средствата от субсидията се разходват за 
командировачни, за съдийски такси; за хонорари; екипировка; обучение на 
кадри; 

•  Клуб по туризъм 2000 лв. Средствата от субсидията се разходват за: 
командировачни /пътни, дневни, нощувки/; съдийски такси; хонорари; 
екипировка; обучение на кадри;  

•  Клуб по вело-туризъм 1000 лв. Средствата от субсидията се разходват за: 
командировачни /пътнир дневни и квартирни/; оборудване. 

• Клуб на ветерани туристи 1000 лв. Средствата от субсидията се разходват за: 
командировачни /пътни, дневни, квартирни/; хонорари. 

Средствата се отпускат след представяне на Отчет за приходите и разходите за 2007 г., 
сключване на договор с общината, съгласно тримесечна разбивка, както и след 
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представяне на актуален лиценз.. Неусвоените средства се възстановяват до края на 
годината по сметката, от която са получени. 

4.5. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа 
база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 18 
000 лв. Средствата се предоставят на ТД “Чумерна” след сключване на договор с 
общината, представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 2007 г. и 
съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината 
по сметката от която са получени. 

4.6. Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на община Елена, 
както и за градски транспорт до гробищния парк в петък и неделя /на основание чл.54, ал.3 
от ЗМСМА/ на “Елена автотранспорт” ЕООД в размер на 10 000 лв. Средствата да се 
предоставят при спазване на процедурата по Закона за държавните помощи. 

4.7.Субсидия в размер на 6000 лв. за “Буковец” ЕООД гр.Елена във връзка с Решение 
№52/ 17.07.2001 г. за поддържане на водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за 
битови нужди в населените места на територията на Община Елена, необслужвани от В и 
К “Йовковци” и сключен договор. Средствата да се предоставят при спазване на 
процедурата по Закона за държавните помощи (дейност 619 „Други дейности по жилищно 
строителство, благоустройство и регионално развитие”). 

4.8.Субсидия за Футбол 27 000 лв., в това число за детско-юношеска формация 7000 
лв. 

4.9. За културни прояви съгласно календара за културни прояви (дейност 759 “Други 
дейности по културата”) – 33 000 лв.  

4.10. За спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 714 
“Спортна база за спорт за всички”) – 5 000 лв. 

4.11. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание 
чл.54, ал.3 от ЗМСМА (дейност 898 “Други дейности по икономиката”)– 15 000 лв. 

4.12. За материално-веществени разходи по програмата “От социални помощи към 
осигуряване на заетост” - 9000 лв. 

5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи (чл.30, ал.2 от ПМС №15 от 2008 г.) - Приложение № 4 и упълномощава кмета на 
общината да утвърди поименен списък на лицата. Средствата за педагогически персонал 
са в рамките на предоставените от централния бюджет. 

6.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 81 606 лв., 
съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по 
общинския бюджет за субсидия на читалищата както следва: 

6.1. Субсидирана численост и средства по читалища: 
№ Читалище Субсидирана 

численост 
Субсидия 

1. Елена 5,0 29145
2. Беброво 1,0 5829
3. Константин 1,0 5829
4. Костел 0,5 2915
5. Тодювци 0,5 2915
6. Дрента 0,5 2915
7. Палици 0,5 2915
8. Руховци 0,5 2915
9. Буйновци 0,5 2915
10. Каменари 0,25 1457
11. Илаков рът 0,5 2915
12. Шилковци 0,25 1457
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13. Разпоповци 0,25 1457
14. Чакали 0,5 2915
15. Марян 0,5 2915
16. Бадевци 0,5 2915
17. Средни колиби 0,25 1457
18. Резерв 1,0 5825
 ОБЩО: 14,0 81606

 
7. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, 

съгласно Приложение № 5. 
8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с 

Приложение № 10 към параграф 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. – Приложение № 6. 
9. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на 

следните приоритети, в рамките на утвърдените бюджетни кредити: 
9.1. Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите (такса за битови 

отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до размера на постъпленията; 
9.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания (трудови 

възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии); 
9.3. Разходи за издръжка: 
9.3.1. Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите общински приходи за 

храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и Домашен социален патронаж; 
9.3.2. Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща издръжка - съобразно 

размера на постъпилите приходи съответно с държавен и общински характер; 
9.3.3. Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска собственост. 
10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 

дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с 
временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината съгласно 
чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ. 

11. Възлага на кмета на общината: 
11.1. Да определи конкретните права и отговорност на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 
11.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и 

субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол. 

11.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на 
финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

11.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на 
дарителите, донорите. 

11.5. Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, 
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени 
задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените 
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 

11.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

11.7. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства 
от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с 
изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при 
условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
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12. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на 
кмета на общината за бюджет 2008 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ: 

12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема 
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 
или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер 
в частта за местните дейности; 

12.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности; 
12.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 

национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие. 

12.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинасиране на общински програми и проекти. 

12.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени 
годишни цели на общината. 

13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до 10 април 2008 г. конкретни мерки за 
изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет. 
 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев честити бюджет 2008 г. на 
кмета на общината г-н Сашо Топалов. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за даване 
съгласие за провеждане на акредитационна процедура на отделение по физикална и 
рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р Димитър Моолв-Елена” ЕООД, гр.Елена 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура на отделение по физикална и 
рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р Димитър Моолв-Елена” ЕООД, гр.Елена 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 14.03.2008 г. от 
13.30 часа предложението за даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура 
на отделение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р Димитър Моолв-
Елена” ЕООД, гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
отделение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р Димитър Моолв-
Елена” ЕООД, гр.Елена: 
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
Р ЕШ Е Н И Е  № 42/14.03.2008 г. 
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ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
отделение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-р Димитър 
Моллов – Елена” ЕООД, гр.Елена  
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.86, чл.87 и чл.88 от Закона за лечебните заведения и чл.24 от Наредба 
№ 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на отделение по 
физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД, 
гр.Елена. 

2. Упълномощава управителя на МБАЛ”Д-р Димитър Моллов – Елена”ЕООД, 
гр.Елена да извърши всички необходими законови действия за провеждане на 
акредитационна процедура на отделение по физикална и рехабилитационна медицина в 
МБАЛ”Д-Р Димитър Моллов – Елена”, гр.Елена. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет Елена 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


