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Р ЕШЕНИЕ  

 
№ 61/25.09.2007г. 

 
ПРОТОКОЛ № 11/25.09.2007г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставянето от община Елена на 
социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални 
увреждания”, в изградения по Програма ФАР център, като местна дейност 
във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 
г. до 31.12.2007 г.  

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

чл.18, ал.1, т.2 и чл. 24, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.5 от 
ППЗСП, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

РЕШИ :  
 

1. Общински съвет – Елена дава съгласие за предоставянето от община Елена на 
социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания” в изградения 
по Програма ФАР център, финансирана от бюджета на Община Елена за 2007 г. като местна 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” във 
функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г. със 
следните показатели: 

 Капацитет - 33 потребители 
 Численост на персонала – 10 щатни бройки  
 Средна брутна месечна работна заплата за персонала от 01.10.2007 г.- 289,93 лв.  
2. Увеличава приходната част на бюджета на община Елена за 2007 г. по параграф 40-22 

Приходи от продажба на сгради с 18 048 лв. или общо по параграф 40-22 208 248 лв.  
3. Увеличава разходната част на бюджета за 2007 г. с 18 048 лв. за дейност „Други 

служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” във функция „ 
Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разпределен по параграфи и подпараграфи по 
Приложение №1 

 4. Освобождава лицата, ползващи социалната услуга „Дневен център за деца с ментални 
увреждания” от заплащане на месечна такса от 01.10 до 31.12.2007 г. на основание чл.8 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Елена. 

 
 

 Председател на 
Общински съвет - Елена: 

 (Симеон Кънчев)



Приложение № 1
Б Ю Д Ж Е Т 2007 Г.  

    
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

    
    
    

Показатели параграф Годишен 
план ІV-то 

тримесечие
5-32-559 ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА       
Заплати на персонал, нает по тр. и сл.правоотношения 01-00 8698 8698
заплати на персонал по тр. правоотношения 01-01 8698 8698
Др.възнаграждения и плащания на персонала 02-00 1974 1974
за персонал по извънтрудови правоотношения 02-02 1974 1974
Задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 2198 2198
осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 1652 1652
здравно-осигурителни вноски от работодател 05-60 366 366
вноски за ДЗПО от работодател 05-80 180 180
Издръжка 10-00 5178 5178
храна 10-11 2500 2500
учебни разходи 10-14 400 400
материали 10-15 200 200
вода, горива и енергия 10-16 600 600
разходи за външни услуги 10-20 1478 1478
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ   18048 18048
        

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ   
КЪМ 
01.01. КЪМ 31.12.

Численост на персонала   0 10
Брой обслужвани лица   0 33
        

Забележка:В тази дейност следва да се отчитат разходите, 
извършвани за трапезарии и други социални услуги       
 


