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П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

Днес 17.02.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:  
д-р Иван Иванов, инж. Дилян Млъзев и инж. Иван Маринов. От Общинска 
администрация участие взеха :  кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам.кмета на 
общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Елка Николова – директор “ФБУС”, инж. Димитрина 
Иванова – директор „УТАБ”, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-жа Мария 
Симеонова – мл.експерт „ЧР”, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов 
– кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. 
Каменари, Иван Шубърков – кметски наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – 
кметски наместник  с. Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, 
Михаил  Трашлиев –  кметски наместник с. Костел, Румяна Терзиева – кметски 
наместник с.Блъсковци, Иван Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, Цеца Чуканова 
– кметски наместник с.Руховци, Марийка Корчева – кметски наместник с.Мийковци, 
Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици и граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 14 общински 
съветника.  

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 
ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки към 31.12.2004 г. 

                  Вн.: Кмета на общината  
2. Предложение относно промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет. 
                  Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно разпределение на преходния остатък от 2004 г. по 
функции за 2005 г. 

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

извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. 
        Вн.: Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред. 
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Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки към 31.12.2004 г. 

                  Вн.: Кмета на общината  
2. Предложение относно промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет. 
                  Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно разпределение на преходния остатък от 2004 г. по 
функции за 2005 г. 

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

извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. 
        Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане 
на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки към 31.12.2004 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки към 
31.12.2004 г. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за  приемане на 
отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки към 31.12.2004 г., като 
го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните 
сметки към 31.12.2004 г.: 

 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 10/17.02.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и 
        извънбюджетните сметки към 31.12.2004 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
Р Е Ш И : 

 
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2004 г. по прихода и разхода 

по функции и дейности, както следва: 
1.1. По прихода   5 493 654 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно 

Приложение №1/; 
1.2.  По разхода       5 493 654 лв. /Разпределен по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложение №2/; 
 

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г., както следва: 
2.1. По прихода  -    4 826 405 лв. / разпределен по параграфи, съгласно 

Приложение №1/;  
2.2. По разхода -      4 826 405 лв. / разпределен по функции, дейности и 

видове разходи, съгласно Приложение №2/; 
3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на 

извънбюджетни сметки и фондове за 2004 г. / съгласно Приложение №3/; 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за промяна 
на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, като поясни че тази промяна се налага във връзка с промените настъпили в 
нормативната уредба. Благодари на всички общинските съветници взели дейно 
участие в съвместните заседания на Постоянните комисии, където бяха разгледани 
подробно предложените промените в Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, но ако се налага ще разясни отново за какво става 
въпрос. 

В 14,30 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за  промяна на 
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
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инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.01.2005 г. от 16.00 
часа предложението за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

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

предложението за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 11/17.02.2005 г. 
 

                            ОТНОСНО:  Промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
          отчитането на общинския бюджет 
 

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
  

Р Е Ш И: 
 

1. Приема промени в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет както следва: 

1.Отпада  чл.7, ал.3; 
2.Чл.9, ал.2  става: “Инвестиционната програма на общината се разработва, с 

оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа капиталовите 
проекти, тяхната стойност, начин на финансиране.” 

3.Отпада чл.9, ал.4; 
4.Отпада текста на чл.10, ал.3  “са длъжни да” ; 
5.В чл.14, ал.3, т.2 “5%”  се заменя с “10%”; 
6.В чл.21, ал.1 текста “чл.21” става “чл.20”; 
7.В чл.22, ал.7 във връзка с промяната на чл.14, ал.3, т.2  “5%”  се заменя с 

“10%”; 
8.В чл.63, ал.1 текста “по чл.53” се заменя с “чл.62,ал.2” 
9.В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 3  

“Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 11  от 17.02.2005 г. на Общински 
съвет Елена.” 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
разпределение на преходния остатък от 2004 г. по функции за 2005 г. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 

за разпределение на преходния остатък от 2004 г. по функции за 2005 г. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за  разпределение 
на преходния остатък от 2004 г. по функции за 2005 г., като го подкрепя с 4 гласа „за” 

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

предложението  за разпределение на преходния остатък от 2004 г. по функции за 
2005 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 12/17.02.2005 г. 
 
ОТНОСНО: Разпределение  на преходния остатък от 2004 г. по   

          функции за 2005 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с параграф 31, ал.6 от 
ЗДБРБ за 2004 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема преходния остатък от 2004 г. за държавни дейности,  да се използва 
през 2005 г. по бюджета на общината по функции съгласно Приложение №1. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината да запознае присъстващите с предложението за приемане бюджета на 
Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов след като  запозна присъстващите с 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2005 г., връчи протокола за проведено публично обсъждане на бюджета и 
на окончателния проект на бюджет за 2005 г. на Председателя на Общински съвет и 
предложи в проекта за решение в т.3.2. Сумата от 2 000 лв.за  представителни 
разходи за общинска администрация да стане 3 000 лв. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за приемане 
бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г., като 
предлага: в Приложение № 3 Разчет за финансиране на капиталовите  



 6

 
мандат 2003 – 2007  

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на  17.02.2005 г. 
 
разходи на Община Елена през 2005 г. Параграф 5200: Придобиване на 
дълготрайни материални активи Функция 08: Икономически дейности и 
услуги – да се включи: ППР – междуселищен път Майско – Вълчевци – 
Бойковци – 3 000 лв. 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.02.2005 г. от 16.00 
часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2005 г., като предлага в проекта за решение: 

Първо: в т.4.5 Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за 
поддържане на туристическа база – сумата от 9 000 лв. да се завиши  с 
2 000 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи за местни 
дейности. 

Второ: в приложение №3 Разчет за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Елена през 2005 г. Параграф 5100:Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи Функция 08:Икономически дейности и 
услуги – да се включи: ППР – ремонт мост в квартал Фарашка с.Беброво – 
5 000 лв.  

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа „за”. 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 
часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2005 г., като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов - председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
15.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Василев - председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
15.02.2005 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Кремена Славчева - член на Постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 
дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2005 г. от 16.00 часа предложението 
за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2005 
г., като го подкрепя с 2 гласа „за” и 1 „против”. 

Председателя на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на: 
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г-н Красимир Николов – общински съветник: Колеги предлагам във функция 
06:Жилищно строителство, благоустройство, комунално параграф 5206 изграждане на 
инфраструктурни обекти – да се включи обект Водоснабдяване с.Вълчевци кметство 
Майско със стойност 0 лв. 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Във заседанията на Постоянните комисии се 
разискваха тези предложения, изразяваме подкрепа с колегите от общинската 
администрация предложенията да бъдат приети. Предложението Ви г-н Николов не е 
записано в Приложение № 3, но в предишния мандат е записан с 0 лв. тоест 
инвестиции за с.Вълчевци на този етап няма. Няма финансово движение за този обект 
през тази година. Нека да коментираме този обект на по-следващ етап.  

Други изказвания не бяха направени. 
В 15.45 часа залата напуска общинския съветник Иван Маринов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за допълнение на проекта за бюджет на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. с направеното допълнение от г-н 
Красимир Николов: В приложение № 3 Разчет за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Елена през 2005 г. Параграф 5206 изграждане на 
инфраструктурни обекти Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално – да се включи обект Водоснабдяване с.Вълчевци със стойност 0 
лв. 

 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за допълнение на проекта за бюджет на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. с направеното допълнение от 
Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”: 

В Приложение № 3 Разчет за финансиране на капиталовите разходи 
на Община Елена през 2005 г. Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни 
материални активи Функция 08: Икономически дейности и услуги – да се 
включи: ППР – междуселищен път Майско – Вълчевци – Бойковци – 3 000 
лв. 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на проекта за бюджет на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. с направеното допълнение от 
Постоянната комисия по „Устройство на територията опазване на околната среда и 
водите, благоустрояване, комунална дейност”: 

В т.4.5 Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за поддържане 
на туристическа база – сумата от 9 000 лв. да се завиши  с 2 000 лв. от 
резерва за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности: 

 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за допълнение на проекта за бюджет на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. с направеното допълнение от 
Постоянната комисия по „Устройство на територията опазване на околната среда и 
водите, благоустрояване, комунална дейност”: 

В приложение №3 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Елена през 2005 г. Параграф 5100:Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи Функция 08:Икономически дейности и услуги – да се 
включи: ППР – ремонт мост в квартал Фарашка с.Беброво – 5 000 лв.: 

  
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на проекта за бюджет на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. с направеното предложение от 
вносителя: 

В т.3 Приема следните лимити за разходи: 
В т.3.2. Сумата от 2 000 лв. за представителни разходи за общинска 

администрация става  3 000 лв. 
 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
настъпилите промени в проекта за решение: 

В т.1.2.2.За местни дейности 1 862 449 лв. 
В т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности общо 

90 000 лв. – сумата става 80 000 лв. 
  

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

настъпилите промени в проекта за решение: 
Към т.2 Приема Инвестиционна програма 1 041 073 лв., се прибавят 

8 000 лв. и сумата става 1 049 073 лв. 
 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и 
фондове за 2005 г., с гласуваните промени и допълнения: 
 “ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 13/17.02.2005 г. 
 

  ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните 
  сметки и фондове за 2005 г.  
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30, 
ал.1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11 от 2005 г., 
писмо № ФО – 02 / 13.01.2005 г.  на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата 
за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ  

Р Е Ш И : 
 

1. Приема бюджета на Община Елена за 2005 г. както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ 4 070 832 лв. (Приложение № 1), в т.ч. 
1.1.1. приходи за делегирани от  държавата дейности в размер на   

2 172 983  лв., в т.ч. 
1.1.1.1. държавен трансфер от преотстъпения данък по ЗОДФЛ в размер на 

628 400  лв. 
1.1.1.2. обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от 

държавата дейности в размер на  1 245 225 лв. 
1.1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи  за финансиране на държавни 

дейности  в размер на  249 092 лв. 
1.1.1.4.преходен остатък от 2004 г. в размер на  50 266 лв. 
1.1.2.приходи за местни дейности в размер на   1 897 849 лв., в т.ч. 
1.1.2.1. данъчни приходи 206 120 лв. 
1.1.2.2. неданъчни приходи  540 000 лв. 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия 191 700 лв. 
1.1.2.4.трансфер за компенсиране на отменения пътен данък 51300 лв. 
1.1.2.5. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за   общински 

/местни/ дейности  336 108 лв. 
1.1.2.6. преходен остатък  от 2004 г. в размер на  572 621 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 4 070 832 лв./Приложение №2/, в т.ч. 
1.2.1.За делегирани държавни дейности 2 202 983 лв. 
от тях: 
1.2.1.1.от държавни трансфери  2 172 983 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 30 000 лв. 
1.2.1.2.от местни приходи /дофинансиране/  35 400 лв. 
 
1.2.2.За местни дейности  1 862 449  лв. 

разпределени по функции,  дейности и  параграфи  съгласно Приложение № 2. 
          В т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности    

общо 80 000 лв., от тях целеви резерв за разработване на проекти и за 
съфинансирането им 40 000 лв. 
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2. Приема Инвестиционна програма 1 049 073 лв.  съгласно приложен 

Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 
в Община Елена за 2005 г., в т.ч. с целева субсидия за капиталови разходи 
585200 лв.; със собствени бюджетни средства 340 лв.; със средства от 
СФИДА 80 000 лв.; със средства от преходния остатък 375 533 лв., съгласно 
Приложение №3. 
 

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

трудови възнаграждения.  
3.2. Представителни разходи в размер на 3 000 лв. за общинска 

администрация и 1 000 лв. за Общински съвет. 
3.3. За работно облекло  100 лв.  за заетите в бюджетната сфера. 
3.4. Размер на поевтиняване на храната 3 200 лв., в т.ч. поевтиняване за 

закуска 0,15 лв.;  
 
4. Приема разчет за целеви разходи както следва: 
4.1. За членски внос в сдружения на общини – 5 000 лв.; 
4.2. За помощи 5000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби семейства за 

началото на учебната година /учебни пособия/– 3 000 лв.; 
4.3. За помощи за погребения на самотни без близки и роднини съгласно 

чл.26 от ПМС № 11 –  2 000 лв.; 
4.4. Субсидии на основание чл.59, ал.2 от ЗФВС: 
4.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 7500 

лв. в т. ч. за СК по борба  2500 лв., за СК по джудо  2500 лв., за СК по ски  1000 лв., 
за СК по спортно ориентиране  1500 лв. Средствата се отпускат за тренировъчна 
дейност и участие в състезания след представяне на Отчет за приходите и разходите 
за 2004 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до 
края на годината по сметката от която са получени. 

4.4.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи 4000 
лв. в т.ч. за Клуб по ски-туризъм  1000 лв., за Клуб по спортно катерене 1500 лв., за 
Клуб по туризъм  1000 лв., за Клуб по вело-туризъм 500 лв. Средствата се отпускат за 
тренировъчна дейност и участие в състезания след представяне на Отчет за 
приходите и разходите за 2004 г. и съгласно тримесечна разбивка. 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 поддържане на 
туристическа база – 11 000 лв. Средствата се предоставят на ТД “Чумерна” след 
представяне на Отчет за приходите и разходите за 2004 г. и съгласно тримесечна  
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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 на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА на “Елена автотранспорт” ЕООД в размер на 
20 000 лв. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона за 
държавните помощи. 

4.7.Субсидия в размер на 5000 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. 

4.8. За културни прояви съгласно календара за културни прояви (дейност 759 
“Други дейности по културата”) – 20 000 лв.  

4.9. За спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 
714 “Спортна база за спорт за всички”) – 4 000 лв. 

4.10. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на 
основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА (дейност 898 “Други дейности по икономиката”)– 
5500 лв. 

4.11. За материално-веществени разходи по програмата “От социални помощи 
към осигуряване на заетост”  - 19 000 лв. 

 
5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 

транспортни разходи  (чл.25, ал.2 от ПМС №11 от 2005 г.) - Приложение № 5 и 
упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата. 

 
6.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 53 450 

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 20558
2. Беброво 1,0 4112
3. Константин 1,0 4112
4. Костел 0,5 2056
5. Тодювци 0,5 2056
6. Дрента 0,5 2056
7. Палици 0,5 2056
8. Руховци 0,5 2056
9. Буйновци 0,5 2056
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10. Каменари 0,25 1027
11. Илаков рът 0,5 2056
12. Шилковци 0,25 1027
13. Разпоповци 0,25 1027
14. Чакали 0,5 2056
15. Марян 0,5 2056
16. Бадевци 0,5 2056
17. Средни колиби 0,25 1027
 ОБЩО: 13,0 53450

 
 
7. Определя числеността на персонала и  средните брутни работни 

заплати по функции и дейности, съгласно Приложение № 6. 
 
8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в 

съответствие с Приложение № 8 към параграф  38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 г. – 
Приложение № 4 

 
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 медикаменти, храна, 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. 

9.4. Капиталови разходи със собствени средства - при настъпил срок за 
плащане. 

 
10. Приема бюджета за 2005 г. на Общообразователните училища съгласно 

Приложение №2 – A. 
11. Приема бюджета за 2005 г. на  Целодневните детски  градини  съгласно 

Приложение №2 – Б.  
12.  Приема бюджета за 2005 г. на дейност Предучилищна полудневна 

подготовка на 6-годишни деца съгласно Приложение № 2 – С. 
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13. 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. 

14. Възлага на кмета на общината: 
14.1.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 
14.2. 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. 

14.3.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 или държавния 
трансфер на ДДФЛ. 

14.4.Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на 
дарителите и спонсорите. 

14.5.Да информира тримесечно 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 задължения и да предложи мерки за тяхното намаляване и 
ликвидиране. 

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

 
15. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните 

правомощия на кмета на общината за бюджет 2005 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ: 
15.1. 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 държавни 
дейности; 

15.2. 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; 

15.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за държавни и местни 
дейности, в т.ч. и с  целевия резерв. 

15.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
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16. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2005 г. конкретни 
мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 3-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.10 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена, и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 
 
Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Станислава Кабакова) 
 

 


