
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 393 

 

от 09.02.2018 г. 

   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 публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС 332 от 2017 година за изпълнение на 

ЗДБРБ за 2018 год.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,  

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Братя Даскалови, Общински 

съвет - Братя Даскалови: 

1. Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2018 год., както следва: 

            1.1 По приходите в размер на  6 647 098 лв.   /Приложение 1 /, в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на     3 547 

549  лв.           

                 в т.ч. 

   1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  

2 886 527 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на       

делегираните  държавни дейности в размер на 40000 лв. 

     1.1.1.3. Собствени  приходи в звената на делегиран бюджет в   размер на  60 

907  лв. 

       1.1.1.4. Финансиране   -33 171 лв. 

                  1.1.1.5. Преходен остатък  от 2017  г. в размер на  592 286лв.     /Приложение 

3/ 

                  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 099 549 лв. 

                  1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 495 100 лв. 

                  1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 953868  лв. 

      1.1.2.3 Трансфери за местни дейности  в размер на 835 100  лв. 

                 в т. ч. 

      1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 737500 лв. 

                 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване в     размер на 

97600 лв. 

                 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в   

размер на  543200 лв.  

                  1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на -116100 лв. 

                  1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на  

95394 лв. 

                  1.1.2.7. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 292 987 лв.    /Приложение 3/ 

         1.2 По разходите в размер на 6 647 098 лв.,  разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно / Приложениe 2 / 

                       В т.ч. 



                   1.2.1 За делегирани от държавата  дейности в размер на 3 547549 лв.                 

                   1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и 

изравнителна субсидия  на делегираните от държавата дейности в размер на 286 567 лв.  

         1.2.3. За местни дейности в размер на   2 812 982 лв.            

                    1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския 

бюджет, изчислено на касова основа в размер на  -853102 лв. 

                   2. Приема инвестиционната програма за капиталови разходи 2018 година в 

размер на 786 745 лв., съгласно  /Приложение  4/ 

        2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  

583 200 лв. в  т.ч.    -  Приложение 4 

        2.1.1 За основен ремонт  575 200 лв. 

        2.1.2 За придобиване на ДМА 8000 лв. 

        2.2. Обектите, които се финансират чрез §40 00 ”Постъпления от продажба 

на общински нефинансови   активи” : 

  - Текущ ремонт на кметство с.Долно Ново село 8000 лв 

  - Текущ ремонт на кметство с. Малко Дряново 17000 лв. 

  - Текущ ремонт на кметство с.Малък дол 8000 лв. 

  - Текущ ремонт на кметство с.Марково 2000 лв. 

  - Текущ ремонт клуб на пенсионера с. Славянин 1200 лв. 

  - Текущ ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция 18000 

лв. 

  - Текущ ремонт на улици във всички населени места в общината 46700 лв. 

                  3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 год., без звената от системата 

на народната просвета , които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно  

приложение 6 

       3.1. Утвърждава числеността  и структурата на персонала за дейност 

„Общинска администрация” съгласно Приложение № 9 

                  4. Утвърждава разчета на целеви разходи  и субсидии, както следва 

       4.1 Членски внос -  6500 лв. 

       4.2 Помощи за погребение   -  500 лв. 

       4.3 Помощи и обещетения по решение на Общ. съвет  3000  лв. - по ред 

определен от Общинския съвет. 

       4.4 Субсидии за: 

                 4.4.1  Спортен клуб   5 000 лв. 

                 4.4.2. Обществен транспорт   55 000 лв. 

                 4.4.3 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни 

дейности/ в размер на 150 750 лв. 

                 4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителните условия  по предоставянето и отчитането на целевите средства по 

т.4.4.1 – 4.4.3 

                  5. Приема следните лимити за разходи: 

                  5.1. СБКО до   3% от утвърдените разходи  за основни  заплати на лицата , 

назначени  по трудови правоотношения. 

                  5.2. Представителни разходи в размер на  5000 лв. 

     в т.ч. 

     -за кмета на общината в размер на 4000 лв. 

     -за председателя  на общински съвет  1000 лв. 

                 6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно приложение 

7 



                 6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т. 6 и процента,  с който общината покрива транспортните разходи. 

       7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  35900 лв., съгласно  приложение 5 

        8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности с 

показатели за   2018 година и прогнозни показатели за периода  2019 г. и 2020 г. 

приложение 8 

                  9. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет както следва: 

      - Директора на СОУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови 

      - Директора на ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин 

      - Директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Черна гора 

      - Директора на  ОУ „Христо Ботев” с. Оризово 

      - Директора на  ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит 

       - Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 

        10. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2018 година 

        10.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции. 

       11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2018 година, като наличните към края на годината 

разходи не могат да надвишават  15 % от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. 

       12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през годината, като наличните в края на годината поети ангажименти не 

могат да надвишават  50% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

       13. Определя размера  на  просрочените вземания за 2017 г., които да бъдат 

събрани през 2018 година,  в размер 23 513 лв. 

       14. Определя размера на просрочените задължения за 2017 год., които ще 

бъдат изплатени през 2018 година в размер на 753  лв. Същите да се  изплатят  през 

м.януари 2018 год. 

       15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени: 

       15.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност; 

       15.2 В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в рамките 

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

разходите. 

       16. Възлага на кмета : 

       16.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

       16.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и 

разпределението им по тримесечия. 

       16.3 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. 

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

и обяснителни записки към тях. 

       16.5 Да разработи детайлен разчет на сметките  за средства от Европейския 

съюз по  отделни общински проекти в съответствие с изискванията та съответния 

Управляващ орган и на МФ. 



       17. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени 

заеми от временно свободни средства  по общинския бюджет и от сметките за средства 

от ЕС за  плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми, включително и на бюджетни организации , чийто 

бюджет е част от общинския бюджет.  

       17.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по късно от края на 2018 година. 

       17.2  При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

       17.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл.104, ал.1 т.4 от ЗПФ 

       17.4 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение 

за представянето им  по решение на ОбС. 

       18. Упълномощава кмета: 

       18.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местни 

дейности , и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината 

       18.2 Да разработва и възлага подготовката 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. 

        18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

        19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 

2018 год.  

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

9, „против” – 4, „въздържал се” – 0. Приема се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/ 
 


