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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
                                               

Относно: Предложение за преминаване на делегиран бюджет, като второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит на Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждани. 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно изискванията на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г., 

първостепенните разпоредители  с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по 

единни разходни стандарти, между читилища, училищата, детските градини и центрове въз 

основа на формули за всяка отделна дейност. 

След проведени срещи с директори на центрове от общината е постигнато съгласие за 

2021г., ЦНСТПЛФУ да се въведе системата на делегиран бюджет. Това ще създаде условия 

за по- ефективно управление и разходване, както на средствата от държавния бюджет, така 

също и на останалите средства от общинския бюджет за издръжка. Поради месечни, 

тримесечни срокове на отчетите към Министерство на финансите, предлагам на вашето 

внимание за обсъждане 10% от полагащата се субсидия да остава за бюджета на община 

Неделино за обработка, водене, осчетоводяване , съхраняване  и начисляване на 

възнаграждения, осигуровки  на персонала. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на вашето внимание за обсъждане следния проект 

за 

 

РЕШЕНИЕ: 

http://www.nedelino.bg/


 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Закона за държавния бюджет на Република България за 2021година, 

първостепенните разпоредители  с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по 

единни разходни стандарти, между читалища, училищата, детските градини и центрове: 

1.  Дава съгласие за въвеждане от 01.01.2021г. системата на делегиран бюджет в 

следния ценър. 

• ЦНСТПЛФУ / Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждани / гр.Неделино. 

2. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетн кредит със 

самостоятелен бюджет директора на горепосочената институци. 

3.  Дава съгласие 10% от бюджета на горепосочения второстепенен разпоредител 

с бюджетен кредит да остават за бюджета на община Неделино за обработка, 

водене, осчетоводяване, съхраняване  и начисляване на възнаграждения, 

осигуровки  на персонала. 

4. Възлага на Кмета на община Неделино да утвърди методика за определяне 

субсидията на центъра, прилагаща системата на делегираните бюджети. 

 
 
 
С уважение,       

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино  

 


