
                                          Р Е Ш Е Н И Е 

№31 /11.02.2020г. 
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във 

връзка с разпоредбите  на  ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от 2019 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2020г. и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Неделино, 

 

РЕШИ: 

1.Приема  бюджета  на  Община  Неделино за 2020 година, както 

следва: 

1.1.По приходите в размер   на   6 976 186 лв., съгласно Приложение № 

1. в.т.ч.                                                                 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на       

3 649 888  лв. 

 

 Обща субсидия за делегирани дейности   3 362 136 лв. 

 Собствени приходи на делегиран бюджет в размер на                        

800 лв. 

 Преходен остатък от 2019 година от делегираните от държавата 

дейности в размер на 286 925 лв., съгласно   Приложение № 5. 

1.1.2.Приходи за местни дейности   в размер на  3 326 298 лв., в.т.ч.: 

Данъчни приходи в размер на  326 918 лв.                                                                         

Неданъчни приходи в размер на  516 446 лв.                                                  

Трансфери за местни дейности в размер на 1 307 900 лв., в.т.ч. 

взаимоотношение от ЦБ:                                            

 Обща изравнителна субсидия  в размер на  637 100 лв.; 

 Трансфер за зимно  поддържане и снегопочистване   в  размер  на  

136 800 лв.;                                                                                                                                           

 Целева субсидия за капиталови разходи  в размер  на  534 000 лв. 

Предоставен трансфер  в  размер  на   /-197 779/ лв.,в.т.ч. за: 

 Предоставен трансфер на община Мадан за отчисления по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО в размер на  /-111 814/ лв.                                                                                                                                                                       

 Предоставен трансфер за съфинансиране на проекти по Красива 

България  в размер на /-85 965/ лв.                                                                                                                                     

Временни  безлихвени заеми  в размер на  /- 88 865/ лв. 

 Временни безлихвени заеми м/у  БО и  средства от ЕС  в размер на  

/+14 004/ лв.                                                                                                                                                                                                   



 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия -  /-102 869/ 

лв.     

Разпределение на средствата от преходния остатък  за местни дейности  

в  размер на 1 462 478 лв., съгласно Приложение №5. 

1.2. По разходите в размер на  6 976 186 лв., разпределени по функции,  

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 

 За делегирани държавни дейности  3 649 888 лв.  

 За местни дейности  3 256 606 лв.  

 Дофинансиране на държавни дейности от местни приходи  69 692 лв.           

2.Разчет на финансиране на капиталови разходи в размер на 2 436 730 

лв., включващи всички източници за финансиране, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета  

с чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., по обекти за строителство и основен 

ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни 

активи, проучвателни и проектни работи, за съфинансиране на 

проекти по Красива България в размер на 85 965 лв., за плащания по 

заем от държавни предприятия за капиталови разходи  в размер на 102 

869 лв.        

3. Утвърждава разходите за заплатите през 2020 г. , без звената от 

системата на народната просвета образованието, които прилагат 

система на делегирани бюджети и определя: 

3.1.Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация“, 

съгласно Приложение №18; 

3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати за 2020г.,съгласно 

Приложение №1; 

3.3.Определя второстепенните разпоредители с бюджетен  кредит в размер 

на  1 430 672 лв., съгласно  Бюджетни сметки  както следва: 

 СУ “Св.Св.Кирил и Методий”гр.Неделино    -   1 260 097  лв. 

 ОУ “Васил Левски “с.Средец   -   170 575  лв. 

4.Утвърждава разчет  за  целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос за НСОРБ – 2 000 лв.;                                                                 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на ОбС  за погребения на социално 

слаби лица без близки роднини, помощи за лечение и други, съгласно 

регистрирани молби на нуждаещите се  лица  3 097  лв.; 

4.3.Субсидии  за Читалища  в размер на  167 040 лв.,съгласно Приложение 

№ 9: 

 Народно читалище”Светлина - 1938” Неделино    114 840 лв. 

 Народно читалище”Напредък - 1962”с.Средец      41 760 лв. 

 Народно читалище “Зора”с.Изгрев                         10 440 лв. 

4.4.Субсидии  за Спортни клубове в размер на  4 000 лв.,в.т.ч: 

 Спортен клуб “Джудо –Джуджуцу- Самбо”             3 000 лв. 

 Спортен клуб по хокей на трева „Лъвчета -2016“    1 000 лв. 



4.5.Средства за дейност „Култура“; 

4.6.Средства за реализация на общински програми и планове през 

2020г.,по видове програми, както следва :  

     - за закрила на детето, за развитие на туризма, за развитие и 

насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и 

т..н. 

Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите 

средства по т.4.1-4.6.; 

5. Приема следните лимити и разходи: 

5.1.Разходи за представителни цели в размер на 4 533 лв. 

На кмета на общината в размер на  3 022 лв., съгласно чл.89. ал.1 от ЗДБРБ 

за 2020г., 

На председателя на  общински съвет в размер на 1 511 лв. съгласно чл.89. 

ал.2 от ЗДБРБ за 2020г.  

Разходи за представително облекло  в размер на  6 500 лв. 

Разходи за  СБКО до 3 на сто върху утвърдените разходи за основните 

заплати на  лицата, назначени на трудови правоотношения. 

Разходи за командировки  в страната    -   11 194  лв. 

Разходи за командировка  в чужбина    -     2 000  лв. 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи: 
6.1.За пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно 

Приложение №19; 

7.На основание чл.94, ал.3 от ЗПФ, одобрява  и : 

7.1.Максималния  размер на новите задължения  за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, които не могат да 

надвишават 15% от средногодишния размер отчетените  разходи за 

последните  4 години;  

7.2.Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

7.3.Размера на просрочените задължения от предходни години и план –

график за разплащане на просрочените задължения от бюджета за 

текущата година/Приложение №2/; 

7.4.Размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 

събрани през бюджетната година; 

7.5.Лимита за нов общински дълг, общинските гаранции,които може да 

бъдат издадени през годината,максималния размер на общинския дълг и 

общинските гаранции към края на бюджетната година; 

7.6.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз по чл.144 от ЗПФ в размер на 3 758 лв. от преходен остатък 2019г.; 



7.7.Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022г.; 

8.Приема  сведение информация, съгласно чл.82,ал.3, т.4 и т.5 от 

Закона за публични финанси по прогнози за 2020г.,2021г. и 2022г., 

пакет от документи съгласно План за  финансово оздравяване: 

8.1.План-график за обслужване на просрочените задължения, които ще са 

поемат през 2020г., съгласно Приложение № 2; 

8.2.Проект на бюджет за 2020г. по агрегирани показатели – Приложение 

№15; 

8.3.Таблица за прогнозните парични потоци  за периода  2020-2022г.- 

Приложение №16; 

8.4.Таблица за прогнозно изменение на показателите по чл.130а от ЗПФ за 

периода 2020 – 2022 г., -  Приложение №17; 

9.Приема  Приложения съгласно ФО №-1/16.01.2020 година: 
9.1.Справка за размера (ставка)на данъка за 2020 г. -  Приложение № 3; 

9.2.Информация за План –сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2020 г.- 

Приложение № 4; 

9.3.Справка за разпределението на средствата от предходния остатък от 

2019 г. по бюджета на общината за 2020 г. -  Приложение №5; 

9.4.Справка за разпределение на субсидията за 2020 година по читалища – 

Приложение № 9; 

10.Оправомощава кмета  да  извършва  компенсирани промени: 

10.1.В частта на делегираните  от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегирани бюджети, при условия че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегиране дейност; 

10.2.В частта на местните дейности- между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер 

на разходите;       

11. Възлага на кмета: 

11.1.Да  утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен; 

11.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението;    

11.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи; 

11.4.Да включва информация  по чл.125, ал.4 от ЗПФ  в тримесечните 

отчети и обяснителни записки  към тях; 

11.5.Да разработи детайлен  разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на 

съответния Управляващ орган и на МФ; 



12.Упълномощава кмета: 

12.1.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие; 

12.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти; 

12.3.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 

бюджет е част от общинския; 

12.4.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 

чл.126 от ЗПФ; 

12.5.Във всички останали случай, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им  по Решение на Общински съвет; 

12.6.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина; 

13.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета, съгласно Приложениe №20. 

 

 

Общ брой:13 

Присъствали–11 

Гласували „ЗА“ – 8, както следва: Асен Белев, д-р Светозар  Любомиров, 

д-р Румен Младенов, инж.Стойко Еленов,  Владислав  Емирски , Стефан 

Гьоладжиев, Ружо Младенов,  инж. Огнян Бабачев; ,,ПРОТИВ“ -0; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –3 както следва: Емил Войводов, Надежда Тодорова, 

Диляна Мераджова . 

 

                                                   

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……………  

                                                                                  /инж.Стойко Еленов/ 

 


