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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ЕЛХОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  

 

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ  – кмет на община Елхово 

 

 

Относно: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 

година 
  

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Елхово изпълнява проект „Проектиране и строителство на 

пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична 

рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по Оперативна програма ”Околна среда”.  

Разходите за персонала и текущата издръжка на ПСОВ, от въвеждането в 

експлоатация на обекта до предаването му за стопанисване и управление на Асоциация 

по ВиК, гр.Ямбол, са ангажимент на общината. Прехвърлянето на активите, съгласно 

приемо-предавателни протоколи, е от 01.07.2021 г. 

С приемане сборния бюджет на община Елхово за 2021 г. за тази дейност са 

утвърдени средства в размер на 77 255 лв. Същите са недостатъчни за покриване на 

всички разходи за съоръжението до момента на неговото предаване. 

Към 30.06.2021 г. са извършени разходи в размер на 88 211 лв., а през м.юли ще 

бъдат платени възнагражденията на персонала, отнасящи се за м.юни, както и фактури 

на доставчици с отчетен период м.юни.  

Допълнително необходимите средства са в размер на 30 000 лв. Предлагаме 

същите да бъдат осигурени от планирания резерв за непредвидени и неотложни разходи 

в сборния бюджет на общината. 

 

В утвърдената субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван 

Рилски”ЕООД, гр.Елхово за 2021 г. са планирани за придобиване на дълготрайни 

материални активи 51 000 лв. Управителят на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово 

е представил актуални оферти за 2 от активите, а именно кръвногазов анализатор и 

хематологичен анализатор. Необходимо е да бъде извършена компенсирана промяна на 

разходите между тях за да се пристъпи към закупуването им. 

 

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: 
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1. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” 

1.1. Дейност „Пречистване на отпадъчните води от населените места” 

§2/02 Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – било 

29 000 лв., става 43 500 лв., изменение +14 500 лв. 

§10/16 Вода, горива и енергия – било 34 985 лв., става 50 485 лв., изменение 

+15 500 лв. 

 

2. Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“ 

2.1. Дейност „Резерв“ 

 §00/98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи – било 109 000 лв., става 

79 000 лв., изменение -30 000 лв. 

 

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

администрация във връзка с решение № 140/15/3, раздел VІІ, т.9 по Протокол № 15 от 

25.02.2021 г. променя разпределението на субсидия за придобиване на дълготрайни 

материални активи от МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово в частта на т.2, както 

следва:     

кръвногазов анализатор -било 12 000 лв., става 11 000 лв., изменение -1 000 лв. 

хематологичен анализатор -било  9 000 лв., става 10 000 лв., изменение +1 000 лв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 


