
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 11.04.2022г., 

с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Неделино за 2022 година. 

 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 309/11.04.2022г. 

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 2022 година, ПМС № 50 от 2022 г. за изпълнение на 

ЗДБРБ за 2022г. 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. Общински 

съвет –Неделино, 

 

Р Е Ш И: 

                                                     

1.Приема  бюджета  на  Община  Неделино за 2022 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер   на   9 262 350 лв., съгласно Приложение № 1. в.т.ч.                                                                 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на      5 616 323  лв. 

• Обща субсидия за делегирани дейности                                           4 402 428 лв. 

• Преходен остатък от 2021 година от делегираните от държавата дейности в 

размер на 1 213 895 лв., съгласно   Приложение № 05. 

1.1.2.Приходи за местни дейности  и  дофинансиране на държавни дейности в  

размер на  

 3 646 027 лв. 

1.1.3 Данъчни приходи в размер на  507 084 лв.                                                                        

1.1.4.Неданъчни приходи в размер на  2 983 258 лв.                                                  

1.1.5.Трансфери за местни дейности   в  размер на  1 719 300 лв., в.т.ч. 

взаимоотношение от    ЦБ:                                            

• Обща изравнителна субсидия  в размер на  782 700 лв.; 

• Трансфер за зимно  поддържане и снегопочистване   в  размер  на  155 700 лв.;                                                                                                                                           

• Целева субсидия за капиталови разходи  в размер  на  780 900 лв. 

• Временен безлихвен заем от /за ЦБ  - 3 000 000 лв.7 

• Временни  безлихвени заеми  в размер на   132 048 лв. 
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• Преходен остатък от 2021 година за местни дейности в размер на 1 404 749 лв., 

съгласно   Приложение № 05. 

1.2. По разходите в размер на  9 262 350 лв., разпределени по функции,  дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.1 За делегирани държавни дейности   в размер на   5 616 323 лв.  

1.2.2 За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от 

изравнителна субсидия на делегираните дейности  в размер на 3 567 955 лв.  

1.2.3   За дофинансирани  дейности   в размер  на  78 072 лв.           

1.3  Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 2 618 644 лв. 

2. Приема програма  за капиталови разходи в размер на 3 463 180 лв., съгласно 

Приложение № 25 

2.1   Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 780 900 лв. 

2.2  Приема разчет на капиталови разходи,финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи в размер на 115 297 лв. 

2.3   Приема индикативен разчет за капиталови разходи,предвидени за финансиране със 

средства от Европейския съюз в размер на 296 868 лв. 

3. Утвърждава разходите за заплатите през 2022 г. , без звената от функция 

„Образование“, които  прилагат система на делегирани бюджети и определя: 

• Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация“, съгласно 

Приложение №19; 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022г.,съгласно 

Приложение №1; 

• Численост на персонала за местна дейност , съгласно Приложение №20 

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

4.1.Членски внос за НСОРБ – 2 600  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   10 000  лв.; 

4.3.Субсидии  за  Читалища  в размер на  197 976 лв., съгласно Приложение № 10: 

• Народно читалище”Светлина - 1938” Неделино                                131 357 лв. 

• Народно читалище”Напредък - 1962”с.Средец                                    44 743 лв. 

• Народно читалище “Зора” с.Изгрев                                                        12 373 лв. 

• Народно читалище „Наука-2019“ с.Гърнати                                           9 503 лв. 

4.4.Средства за спортен календар в размер на 5 000 лв., съгласно Приложение №21 

в.т.ч.субсидии  за спортни клубове в размер на  1 000 лв.,в.т.ч: 

• Спортен клуб “Джудо –Джуджуцу- Самбо”              -      500 лв. 

• Спортен клуб по хокей на трева „Лъвчета - 2016“    -      500 лв. 

4.5. Средства за културен календар съгласно финансова план –сметка  в размер на 

62 200 лв., съгласно Приложение №22 

4.5.1 Средства за реализация на общински програми и планове през 2022г.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  и международна дейност на кмета на общината в 

размер  на    

3 157 лв., съгласно чл.94. ал.1 от ЗДБРБ за 2022г., 



5.2  Разходи за представителни цели  на  Общински съвет в размер на 1 578 лв. съгласно 

чл.94. ал.2 от ЗДБРБ за 2022г.  

5.3  Разходи за представително облекло  в размер  на  6 000 лв. 

5.4 Разходи за осъществяване функциите на  органите на изпълнителната власт на 

територията на съответния район, кметство или населено място. 

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

транспортни разходи: 

• За пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно 

Приложение № 23; 

7.Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината 

съгласно   Бюджетни сметки  както следва: 

• СУ “Св.Св.Кирил и Методий”гр.Неделино    -    1 612 277 лв. 

• ДГ „Слънце“ гр.Неделино                                 -      325 044 лв. 

• ДГ „Пролет“ гр.Неделино                                  -     321 576 лв. 

• ЦОП /Център за обществена подкрепа/            -     139 115 лв. 

• ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания – 311 853 лв. 

• ЦСРИ /Център за социална рехабилитация и интеграция  - 149 975 лв. 

8.На основание чл. 94, ал.3 от ЗПФ  с Решението  за приемане на бюджета на 

общината общинския съвет одобрява и:  

• Максимален размер на новите задължения за разходи,които могат да бъдат 

натрупани през годината по бюджета на общината,като наличните към края на 

годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в 

размер на 75 050 лв. 

• Максимален 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 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години в размер  950 848 лв. 

• Размера на просрочените задължения от предходната година и план график за 

разплащане на просрочените задължения от бюджет за текущата година 

2022г.,съгласно  Приложение №2 ; 

• Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 

събрани през 2022г.в размер на 291 452 лв.,съгласно Приложение №24 

• Лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които може да 

бъдат издаден през годината, максимален размер на общинския  и на 

общинските гаранции към края на бюджетната година в размер до 500 000 лв. с 

цел погасяване на действащ дълг който е в срок за погасяване.  

• максимален размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на 

бюджетната година съгласно Приложение №15 

• Разчета за финансиране на капиталови разходи, включващи всички източници за 

финансиране, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, приети с чл.51 от ЗДБРБ за 2022г.по обекти за строителство и основен 

ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за 

проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране  и за плащания 

по заеми за капиталови разходи  в размер на 3 463 180 лв., съгласно 

Приложение № 25 

- целева субсидия за капиталови разходи  в размер на  780 900 лв. 

            -финансирани с приходи от постъпления от продажби на  общински 

нефинансови активи в    размер на 115 297 лв. 

            - от преходен остатък за капиталови разходи в размер на 2 566 983 лв. 



• индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по 

чл.144 от ЗПФ в размер на – 296 868лв.        

• Актуализирана бюджетна прогноза за периода  2022 – 2024 г., съгласно 

Приложение №8 

9.Приема  Приложения съгласно ФО № - 3 /25.03.2022 година: 

• План –график  за обслужване на просрочени задължения – Приложение №2 

• Справка за размера (ставка)на данъка за 2022 г. -  Приложение № 3; 

• Информация за План –сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2022 г.- Приложение № 4; 

• Справка за разпределението на средствата от предходния остатък от 2021 г. по 

бюджета на общината за 2022 г. -  Приложение №5; 

• Справка за разпределение на субсидията за 2022 година по читалища – 

Приложение № 10; 

• Информация за общинския дълг –Приложение №15 

• Информация по процедурата за финансово оздравяване, относно съгласуване на 

проекта по бюджета – Приложения 16,17 и 18 

• Становище от Министъра на финансите 

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: 

• Да  утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 

• Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението;    

• 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; 

• Да включва информация  по чл.125, ал.4 от ЗПФ  в тримесечните отчети и 

обяснителни записки  към тях; 

• 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: 

• 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; 

• Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти; 

• 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; 



• Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския 

съвет за ежемесечно докладване  за  направените вътрешни промени по 

бюджета. 

• 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 №26 

 

 

 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13 , както следва: д-р Светозар Любомиров, д-р Румен Младенов,инж. Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 

Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, 

Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
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 Тел.: 03072/9233 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 11.04.2022г., 

с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с. Изгрев  и 

годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 310/11.04.2022г. 

 

       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет -Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

 Приема Годишен отчет за дейността на НЧ „Зора-2006“, с. Изгрев, общ Неделино  и 

Годишен финансов отчет за 2021г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -  13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

                                                                               

                                                                                                                                                                   

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 

                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

          

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


                                                                                              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 11.04.2022г., 

с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. 

Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 311/11.04.2022г. 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет -Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

 Приема Годишен отчет за дейността на  НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. 

Неделино и годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -  13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
 Тел.: 03072/9233 

http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 11.04.2022г., 

с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. 

Неделино“ и годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 312/11.04.2022г. 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет- Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

 Приема Годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и 

годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -  13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

 

                                                                               

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


                                                                                               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 11.04.2022г., 

с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. 

Гърнати , общ. Неделино,  за 2021г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 313/11.04.2022г. 

 

 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет- Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

 Приема Годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. 

Неделино  за 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -  13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

 

                                                                               

                                                                           

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 

                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg

