Годишен доклад за държавните помощи
На Община Елена за 2011 г., съгласно чл.6, ал.2 от Закона за държавните
помощи
1. Наименование на програмата за помощ. – Индивидуална помощ,; предоставяне на
субсидии от общинския бюджет, свързани с:
 минимална помощ за покриване на разходи, свързани с отпечатването на
общински вестник „Еленска трибуна”;
2. Държавен орган, отговарящ за изпълнението на програмата.- Община Елена;
3. Разходи съгласно програмата за отчетния период 2011 година.
3.1.”Еленски балкан” ООД
- 9 000 лв.;
4. Наименование на схемите, съдържащи се в програмата, и общите разходи. – субсидия
за покриване на разходи за текуща дейност;
5. Орган, одобрил схемите на държавна помощ (Народното събрание, Министерският
съвет, министерство, агенция). – Общински съвет Елена.
6. Нормативен акт и продължителност на схемата. – ЗМСМА – чл.54, ал.3; Решение №11/
18.02.2011 г. на Общински съвет гр.Елена за приемане бюджета за 2011 г.;
продължителността на схемата е една година.
7. Финансов източник на помощта (републиканският бюджет, извънбюджетна сметка,
фонд и др.). – Бюджет на община Елена за 2011 г.
8. Описание на индивидуалните помощи, съдържащи се в програмата.
 По т.3.1.Субсидия 9 000 лв. на дружество с 52 на сто общинско участие за
покриване на разходи, свързани с отпечатване на общински вестник”Еленска
трибуна”;
9. Състояние на схемата – изпратена информация за отпусната минимална помощ
съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за държавните помощи/ прил.. № 5/
изпратена информация за отпусната минимална помощ, въведена информация в РМП;
действително преведената сума от 9 000 лв. Превеждани са субсидии – ОБЩО ЗА 2011
г. – 9000 ЛВ.
10. Пълното наименование на предприятието по съдебна регистрация, точен адрес и код
БУЛСТАТ.
 „Еленски балкан” ООД, гр. Елена – 5070; ул. „Иларион Макариополски” №24;
БУЛСТАТ BG 104020058;
11. Името на лицето за връзка (директор, главен счетоводител), телефон, телекс, е-mail.
 Мария Димитрова Симеонова – управител на „Еленски балкан” ООД, тел. 06151/
60-33;
12. Отрасловата принадлежност на предприятието.
 „Еленски балкан” ООД – култура/ за издаване на общински вестник/;
13. Община Елена, гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски” №24
27.02.2012 г.
Гр. Елена
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