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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 91 / 26.08.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 12 / 26.08.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2011 г. 
 

Отчетът за изпълнение на бюджета към 31.07.2011 г. показва добро изпълнение в 

приходната част. Достигнато е 56,8% изпълнение на база годишните разчети на 

собствените приходи. 

По отделни приходни параграфи годишната задача вече се преизпълнява – 

параграф 13-04 „Данък за придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” – 

103,6%; Параграф 24-05 ”Приходи от наеми на имущество” – 108.7%.Като цяло 

данъчните приходи са изпълнени 65%, а неданъчните 53%. Всичко това предполага 

очаквано преизпълнение на собствените приходи. 

Анализът на отчетеното изпълнение към 31.07.2011 година дава основание 

Общинският съвет да актуализира приетия бюджет за 2011 г. както следва 

По приходната част на бюджета 

Да се актуализира годишния план за 2011 г. по параграф 13-04 „Данък за 

придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” в посока на увеличение със 

20 000 (двадесет хиляди) лева, по параграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в 

посока на увеличение с 10 000 (десет хиляди) лева. 

По разходната част на бюджета  

Постъпило е уведомление от д-р Кирил Хинов – управител на МБАЛ «д-р Д. 

Моллов-Елена» ЕООД гр.Елена относно дейността на лечебното заведение.За да 

продължи нормалното функциониране, здравното заведение спешно се нуждае от 

средства в размер на 20 000 лв.  

Поради това, че възможностите за подпомагане от бюджета са силно ограничени, 

предлагаме подпомагането да бъде до 15 000 лв., предоставени на три транша в 

различни месеци по 5 000 лв. 

За местни дейности от функция 04 Здравеопазване дейност 2413 Общински 

болници – МБАЛ и дейност 2469 Други дейности по здравеопазване /за Хоспис/  

За местна дейност от Функция 07 Почивно дело, култура дейност 2759 Други 

дейности по културата за „Празник на еленския бут” 7 000 лв. 

С решение № 715 от 2010 г. за разделяне на дейностите финансирани чрез 

общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне 

на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности се запазиха 

редуцираните стандарти за общинска администрация и функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности”. При дадената възможност предлагам да 

дофинансираме дейност „Музеи,художествена галерия, паметници на културата и 

етнографски комплекси” с 3 000 лв.. 

 



На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.6, ал.2, чл.47, ал.2 от 

Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
 

І.Завишава приходната част на бюджета с + 30 000 лв. по параграфи и 

подпараграфи както следва: 

1.Завишава приходите по подпараграф 13-04 „Данък за придобиване на 

имущество по дарение и възмезден начин + 20 000 лв.  

2.Завишава приходите по параграф 24-05 Приходи от наеми на имущество +10 

000 лв.  

Общо завишаване на собствените приходи + 30 000 лв. 

Собствени приходи с натрупване 969 264 лв. 

 

ІІ. Завишава разходната част на бюджета за местни разходи с + 30 000 лв. по 

функции, групи, дейности и параграфи както следва 

1. Завишава разходите по: 

1.1. Функция 04 Здравеопазване, параграф 1000 Издръжка +5 000 лв., параграф 

43-00 Субсидии за нефинансови предприятия +15 000 лв. в следните дейности: 

дейност 2413 Общински болници - МБАЛ , параграф 43-00 Субсидии за 

нефинансови предприятия (подпараграф 43-02 За осъществяване на болнична помощ + 

15 000 лв.;  

дейност 2469 Други дейности по здравеопазване /за Хоспис/, параграф 1000 

издръжка (подпараграф 1020 Външни услуги + 5 000 лв.;  

1.2.Функция 07 Почивно дело, култура  

дейност 2759 Други дейности по културата, параграф 1000 Издръжка 

(подпараграф 1020 Разходи за външни услуги) + 7 000 лв.  

 

 1.3. Завишава разходната част на бюджета за делегирани от държавата дейности, 

дофинансирани с местни приходи с + 3 000 лв. по функции, групи, дейности и 

параграфи както следва 

 дейност 3739 Музеи,художествена галерия, паметници на културата и 

етнографски комплекси , параграф 1000 Издръжка (подпараграф 1020 Външни услуги 

+1 000 лв.; подпараграф 1030 Текущ ремонт+ 2 000) + 3 000 лв. 

 

IІІ. Приема актуализирания бюджет на Община Елена за 2011 г. към 1.08.2011 г., 

както следва:  

1.1. По приходите в размер на 7 250 787 лева, съгласно Приложение № 1. 

1.2. По разходите в размер на 7 250 787 лева, съгласно Приложение № 2. 

 

ІV. Подпомагането на Общинска болница МБАЛ «д-р Д. Моллов» в размер до 

15 000 лв., да се предостави на три транша в различни месеци по 5 000 лв.  

 

V. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.  

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


