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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ЕЛХОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  

 

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ  – кмет на община Елхово 

 

Относно: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община 

Елхово за 2020 година 

    

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание окончателна актуализация на сборния бюджет на 

община Елхово за 2020 година. 

За социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала се начисляват 3% 

върху основните заплати на заетите лица по трудови правоотношения. Разходването на 

средствата е съгласно общо събрание на работниците и служителите. На предходно 

заседание на Общински съвет бе предложена компенсирана промяна в размер на 16 800 

лв. между планирани разходи за СБКО по разходен §10/91 Други разходи за СБКО и 

изплащането им под формата на ваучери по разходен §2/05 Изплатени суми от СБКО, за 

облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение. След като през м.ноември 

бе актуализирана план-сметката на разходите, финансирани от фонд СБКО, съгласно  

допълнително взето решение от работниците и служителите за увеличаване стойността 

на ваучерите впредвид усложнената епидемиологична обстановка и отпадане на 

масовите мероприятия, се налага отново да бъде извършена компенсирана промяна 

между двата разходни параграфа в размер на 2 200 лв. 

 

В местната дейност „Обредни домове и зали“ са планирани 15 000 лв. за изплащане 

помощи за погребение. Предлагаме да бъдат осигурени допълнителни средства за 

подпомагане разходите за погребения на починали от COVID-19 в размер на 3 000 лв., 

като плащането за едно лице да бъде до 300 лв. срещу представени разходооправдателни 

документи. 

 

С бюджет 2020 година бе утвърдена субсидията за  осъществяване на болнична 

помощ в размер на 200 000 лв. на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД със следното 

разпределение: за  стопански разходи – 83 180 лв., за закупуване на лекарства – 80 000 

лв., за закупуване на дигитализираща система на рентгенови изображения – 16 820 лв. и 

за закупуване на мамограф, първа вноска – 20 000 лв. Към момента е изплатена и 

отчетена субсидия в размер на 180 000 лв., а неусвоената част от нея е в размер на 20 000 

лв. и се отнася за закупуването на мамограф. Предлагаме средствата да бъдат насочени 

за подпомагане на текущите разходи на разкритото COVID отделение към 

МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД. 
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Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет, гр.Елхово да вземе 

следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния 

бюджет на община Елхово както следва: 

РАЗХОДНА ЧАСТ: 

1.Дофинансиране на държавни дейности 

1.1.Функция „Общи държавни служби“ 

1.1.1.Дейност „Общинска администрация“ 

§2/05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение – било 16 800 лв., става 19 000 лв., изменение +2 200 лв. 

2.Местни дейности 

2.1.Функция „Общи държавни служби“ 

2.1.1.Дейност „Общинска администрация“ 

§10/91 Други разходи за СБКО – било 10 000 лв., става 7 800 лв., изменение -2 200 

лв. 

2.2.Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

2.2.1.Дейност „Обредни домове и зали“ 

§42/14 Помощи по решение на Общински съвет – било 15 000 лв., става 18 000 

лв., изменение +3 000 лв. 

2.2.2.Дейност „Други дейности по културата“ 

§10/98 Други разходи некласифицирани другаде – било 24 000 лв., става 21 000 

лв., изменение -3 000 лв.  

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с решение № 28/4/5, раздел VІ, т.6 по Протокол № 4 от 

30.01.2020 г., променено с решение № 109/11/1, раздел ІV по Протокол №11/26.11.2020 

г. променя размера на помощи за погребение, както следва:     

добавя нова т.6.3. – за подпомагане разходите за погребални услуги на починали 

от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв. при 

представяне на разходооправдателни документи  – 3 000 лв. 

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с решение № 28/4/5, раздел VІ, т.11 по Протокол № 

4 от 30.01.2020 г. променя разпределението на субсидията за осъществяване на болнична 

помощ на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, Елхово, както следва: 

т.11.4 - било „закупуване на мамограф, първа вноска – 20 000 лв.“, става 

„подпомагане функционирането на СОVID отделение – 20 000 лв., в т.ч. за …………..“ 

Решението в останалата си част остава непроменено. 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 


