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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 51 / 23.06.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 23.06.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Разпределение на част от резервния бюджетен кредит за 2011 г. 

 

Постъпило е предложение от д-р Кирил Хинов – управител на МБАЛ „д-р 

Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена, че за възстановяване на съответните 

дейности и функционирането на болницата се нуждаят спешно от средства. 

При приемане бюджета на общината за 2011 г. предвиденият резерв за 

непредвидени и неотложни разходи по функция IХ е 30 000 лв., в т.ч. за местни 

дейности, съфинансиране на проекти, за неотложни и непредвидени разходи т.1.2.2.3. 

от Решение №11/ 18.02.2011 г. 

С част от този резерв предлагаме да се подпомогне МБАЛ „д-р Димитър Моллов-

Елена” ЕООД гр.Елена. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл. 54, ал.3 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона 

за общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Приема да се намали разерва за местни дейности по функци IХ /параграф 97-

00/ с – 9 700 лв.,  

2. Приема да се увеличат бюджетните кредити с + 9 700 лв. за следните 

дейности:  

2.1. Местна дейност 4-02-413 Общински болници -МБАЛ целева субсидия за 

осъществяване на болнична помощ по параграф 43-02 + 9 700 лв., за: 

 Оборудване на патоанатомична лаборатория - 3000 лв. 

 Пререгистрация на дружеството в МЗ - 700 лв.;  

 Зареждане с медикаменти, медицински консумативи и дезинфектанти - 1000 лв 

 Текущи разходи – 1000 лв. 

 Заплащане на електроенергия съгласно споразумителен протокол – 4 000 лв. 

3. Промените да бъдат отразени по разходната част на бюджета за 2011 г. 

4. Общински съвет – Елена да проведе заседание по проблемите на 

здравеопазването в община Елена. 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


