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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От  Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2020 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

           Разработеният проект за бюджет за 2020 година е финансов план  на общината за 

една  календарна година. Той ясно и точно показва от къде идват парите и за какво ще 

се изразходват. Балансирането на общинския бюджет при ограничени местни приходи, 

налага определяне на  ясни приоритети за развитието на общината и реалистични цели 

за постигането им чрез бюджета. 

 Бюджетът на община Братя Даскалови за 2020 година е разработен при спазване 

изискванията на: 

- Законa за публичните финанси; 

- Законa за държавния бюджет на Република България за 2020 година; 

-   ПМС 381/30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2020 година; 

-   ПМС 350/19.12.2019 година за определяне на нов размер на минималната работна 

заплата за страната; 

-  Решение №208 на МС от 16.04.2019 год. изменено и допълнено с Решение 

№644от 01.11.2019 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година. 

 От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършват при 

засилена финансова дисциплина, като не се поемат ангажименти за разходи, които 

финансово не са обезпечени и не се допускат просрочени задължения. Приоритетите и 

целите,  които ръководството на Община Братя Даскалови си поставя са: 

- Запазване  на стабилността на общинските финанси при спазване на 

установените фискални правила; 

- Продължаване на предприетите мерки за повишаване на събираемостта на 

местните данъци и такси; 

- Запазване на ниски нива на данъчни ставки, с цел запазване на социалната  им 

поносимост; 

- Предоставяне на достъпни и качествени услуги; 
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- Подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническа 

инфраструктура в населените места на общината; 

      -  Подобряване на възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани 

от ЕС в настоящия програмен период. 

  Запазени  са следните условия и разпоредби от предходни години, които ще важат 

и през 2020 г. 

     - Предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. 

– до 20 януари в размер 50%  до 20 юли в размер на 25% и до 20 октомври – останалите 

25%; 

- Предоставянето на годишния размер на общата субсидия за делегираните от 

държавата дейности се разпределя по тримесечия, както следва: І-во тримесечие  в 

размер на 30%, ІІ-ро тримесечие – 25%, ІІІ-то тримесечие – 20% и ІV- то тримесечие 

25%; 

- Средствата за  зимно поддържане и снегопочистване се предоставят до 20 

януари в размер на 75% и до 31 октомври  - останалите 25%. 

- Срока за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи - до 5 число 

на текущия месец въз основа на заявки на общините при условия и ред определен от 

министъра на финансите. 

- Отпадат ограниченията за трансформиране на целевата субсидия за капиталови 

разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и улична мрежа. 

 

Нови моменти в Закона за държавния бюджет за 2020 са: 

      -  От 1 януари 2020 год.  новата  минимална  заплата е в размер на 610 лв. 

  - Компонент "кметове и кметски наместници" става компонент  само "кметове" 

в частта Общинска администрация. Разчетите са направени на база реалния брой 

кметове. Средствата за кметските наместници са  разпределени  допълнително с ПМС. 

   Макрорамката на проектобюджета  за 2020 година е  8 002 579 лв. при 

съпоставимост с първоначален бюджет за 2019 година 7 744 428 лв. 3,33% увеличение 

на разчетите. 

 Предлаганият бюджет за 2020 година за държавните дейности и разпределението 

по функции, дейности  и параграфи  на Единната бюджетна класификация  е съобразен 

с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и 

преходните остатъци от 2019 година. Реализираните в края на годината икономии се 

планират за финансиране на същите цели и дейности. 

 При разработването и представянето на бюджета по приходната и разходната 

част е съпоставян с първоначален бюджет за 2019 година и отчет към 31.12. 2019 

година. 

 

Приходна част:  Приложение 1 

  

1.Собствени приходи 
 

 Съгласно чл. 45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси общинският бюджет 

включва приходи от местни данъци, такси, услуги и права  предоставяни от общината, 

разпореждане с общинска собственост, глоби и санкции, лихви и неустойки, други 
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постъпления , помощи и дарения. По бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет се предвиждат  само приходи от  наеми на земя . 

 При разработването на бюджет 2020 г. са взети предвид всички изменения на 

нормативната уредба засягаща частта на местните приходи. Предприети са мерки още 

през 2019 година за увеличаване на събираемостта  им. 

 Собствените приходи в проекта на общинския бюджет за 2020 г. са общо  в 

размер на 1 784 506 лв. , в т.ч. данъчни приходи в размер на 624 500 лв. и неданъчни –1 

160 006 лв. от които 62 180 лв. от  собствени приходи на училищата  

  

2. Бюджетни взаимоотношения 
 

На основание чл. 52 ал. 1 от Закона за публичните финанси бюджетните 

взаимоотношения  на общинския бюджет с централния бюджет включват: 
 

А. трансфери за: 

-обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; 

-обща изравнителна субсидия и субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 

на общинските пътища; 

-целева субсидия за капиталови разходи; 

-други целеви трансфери, включително за местни дейности 
 

Б. временни безлихвени заеми 

Съгласно чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси размерите на бюджетните 

взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона 

за държавния бюджет за съответната година 

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., общата субсидия за делегираните от държавата 

дейности за община Братя Даскалови е в размер  3 700 316 лв., а през  2019 г. същата е 

била 3 338 197 лв. , т.е. има  е ръст от 10,84%. 

Държавните трансфери за местни дейности за 2020 г. са в размер на 1 733 500 лв., в 

т.ч. : 

-Обща изравнителна субсидия – 866 000 лв. Увеличение спрямо 2019г. от  30 200 лв. 

-Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 125 200лв. ръст от 17 900 лв.  

-Целева субсидия за капиталови разходи – 742 300 лв. ръст от 89800 лв. 

 С писма от министъра на финансите през годината допълнително постъпват 

средства като трансфер за присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс, 

компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, 

субсидии за вътрешноградските и междуселищни пътнически превози, компенсиране 

безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, компенсиране на част от 

разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата и обратно, 

трансфери от МТСП по програми за временна заетост 

  

3.Финансиране 
 

Тук се планира преходния остатък, който следва да отговаря на отчетните 

наличности към 31.12.2019 година. Реализираната в края на 2019 година икономия в 

държавните дейности  включително и  от второстепенните разпоредители е в размер на 

959 944 лв. Тази сума се залага  за финансиране на същите дейности и през 2020 год. От  

училищата е формиран  497 153  лв. преходен остатък. В бюджет 2020 същият е 

включен съответно в бюджета на всяко училище. 
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Разходна част :  Приложение 2 

В съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси общинският 

бюджет включва разходи за делегирани от държавата  и местни дейности, които са 

разпределени по  функции и дейности съгласно ЕБК за: 

- персонал 

- издръжка 

- лихви 

- помощи и обещетения за домакинства 

- текущи субсидии 

- капиталови разходи 

При подготовката на разходната част на бюджета за 2020 год. са спазени 

изискванията по ЗДБРБ за 2020 г. и са взети предвид всички нормативни документи за 

съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети. 

 

За 2020г. са планирани общо разходи в размер 8 002 579 лв. 

Разпределението на разходите е както следва: 

    1. Разходи за държавни дейности  4 689 277лв  58,6% отн.дял 

    2. Разходи за местни дейности -3 001 686 лв. 37,5% отн.дял 

    3. Разходи за дофинансиране на държавни дейности  

        с местни приходи  311 616 лв.  3,9% отн. дял 

 

    Относителния дял по функции се разпределя така: 

1. Общи държавни служби  1 555 690 лв.- 19,4% 

2. Отбрана и сигурност 229 339 лв. - 2,8 % 

3. Образование  3 655 112 лв.- 45,7 % 

4. Здравеопазване 141 817 лв.- 1,8 % 

5. Соц. Осигуряване и грижи 573 743 лв.- 7,2 % 

6. Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 1 292 500 лв. - 16,2% 

7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело 220 720 лв.- 2,7% 

8. Икономически дейности и услуги 333 658 лв.- 4,2% 

 

1. Разходи да делегирани от държавата дейности 

Средствата за делегираните от държавата дейности определени с Решение № 208  

изменено с Решение № 644 на Министерски съвет от 2019 година, са предназначени за 

финансиране на персонал и издръжка. В размерите на стандартите са разчетени 

средства за увеличение с 10 на сто на средствата за заплати на персонала и съответните 

осигурителни вноски от работодател. За функция "Образование" увеличението е с не 

по-малко от 17 на сто на средствата за заплати на персонала и съответните 

осигурителни вноски от работодател на педагогическия персонал и 10 на сто на 

непедагогическия персонал. 

Планираните разходи за държавни дейности са разпределени по функции, дейности 

и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация общо в размер на  4 689 277 

лв. в т.ч. по разпоредители както следва: 

        - Първостепенен разпоредител с бюджет – Община Братя Даскалови – 2 276 416 лв. 

        - Второстепенни разпоредители с бюджет общо 6 (шест) броя неспециализирани 

училища, прилагащи системата на делегираните бюджети – 2 412 861 лв. Комисия 
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определена със заповед на кмета  изготвя формула за разпределение на бюджетите  по 

училища . 

Разходите за делегираните от държавата дейности са разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно ЕБК, както следва: 

          - Функция „Общи държавни служби” – дейност 122„Общинска администрация” – 

644 490 лв. Разчетени са средства  за заплати и осигурителни вноски само на кметовете 

и  служителите по трудови и служебни правоотношения за 2020 г. за делегираните от 

държавата дейности,  определени в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от ЗДБРБ за 

2020 г. Средствата за заплати и осигурителни вноски на кметските наместници ще 

бъдат  допълнително осигурени с ПМС. Относителен дял в разходите за държавни 

дейности  е 13,7 %. 

          - Функция „Отбрана и сигурност” – общо за функцията 229 339 лв. в.т.ч. за 

дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност” – 59 474 лв.;  за дейност 282 – 

„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”-  79 

874 лв.за дейност 285 „Доброволни формирования” – 6 084 лв.и за дейност 

284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия"-83 907 лв. През 2020 се 

въвеждат стандарти за финансиране на районни полицейски инспектори и на детски 

педагогически стаи и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейности. 

Относителен дял в разходите за държавни дейности е  4,9% 

            - Функция „Образование” – общо  3 305 718 лв. /в сравнение с 2019 год. в повече 

с 517 142 лв./. От тях    за дейност 311 „Детски градини” – 866 592лв. Финансират се 

изцяло разходите за персонал и осигурителни плащания, за социално-битово и 

културно обслужване и квалификация. За дейност 318 „Подготвителни групи в 

училище” – 114 504 лв. - издръжка на две подготвителни групи в училищата в с. Черна 

гора и с. Оризово, за задължително предучилищно образование на децата от 5-годишна 

възраст до постъпването им в І клас. В дейност 322 „Неспециализирани училища” –  

2 298 357 лв. / в повече с 310 063 лв. спрямо 2019 год./ разчетени за заплати и издръжка 

на шест училища.Средствата се разпределят по училища  чрез формула. Относителен 

дял в разходите за държавни дейности 70,4% 

           - Функция „Здравеопазване"– 141 817  лв. за дейност 437 „Здравен кабинет в 

детски градини и училища”. Разчетени са средства за 5 здравни кабинета. Относителен 

дял в разходите за държавни дейности  3% 

          - Функция „Социално осигуряване, подпомагане  и грижи” – общо за функцията – 

179 993 лв. отнасящо се за дейност 548  „Дневен център за стари хора”. В дейностите 

1532 "Програми за временна заетост" и 1562"Асистенти за лична помощ" са преведени 

авансово средства които сме заложили в бюджета за 2020 год. Относителен дял в 

разходите за държавни дейности 3,8% 

          - Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”– дейност 738 

„Читалища” – 187 920 лв. Това е субсидията за 18 субсидирани бройки. 

Разпределението на субсидията по читалища се извършва от комисия определена със 

заповед на кмета на общината.  Относителен дял в разходите за държавни дейности - 

4%. 

По видове разходи с най-голям относителен дял са тези за заплати и осигурителни 

вноски от  работодател, които са 75,5 % от всички държавни разходи. 

 

2. Разходи за местни дейности, в т.ч. делегирани от държавата дейности,  

дофинансирани със собствени приходи. 
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Планираните разходи за местни дейности, в т.ч. и за делегираните от държавата 

дейности, дофинансирани със собствени приходи са разпределени по функции, 

дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация възлизащи общо      

3 313 302 лв., в т.ч. : 

2.1. Разходи за местни дейности общо на стойност 3 001 686 лв., в т.ч. по функции: 

- Функция „Общи държавни служби” – във функцията са включени разходите за 

издръжка  и капиталови разходи на дейност 122 „Общинска администрация” и  

разходите за издръжка на дейност 123 „Общински съвети” общо в размер на     724 300 

лв. 

- Функция „Образование”  – разчетени са общо средства в размер на 287 678 лв. Тук 

са включени  само средства за издръжка на детските градини в размер на 143 048 лв. За 

дейност 336 „Ученически столове” са заложени 83 650 лв. включващи заплати, 

осгурителни вноски на персонала ,като и издръжка на дейността. За  дейност  „Други 

дейности по образованието”  средствата са 60 980 лв. Това са средства за  заплати и 

осигуровки и издръжка на 3 щ. бройки персонал за ученическите превози . 

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане  и грижи”  –общо в размер на 330 

750лв., в т.ч.  по дейности: дейност 524 „Домашен социален патронаж” – планирани са 

общо 288 050 лв. за заплати и  осигурителни вноски  и издръжка  на 16 щ.бройки 

персонал за обслужване на 200 патронирани човека, дейност 525 „Клубове на 

пенсионера” 42 000 лв. и дейност 5325 "Програми за временна заетост " 700 лв. 

- Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда – група „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство” общо в размер на 721 100 лв.в т.ч. по дейности: дейност 604 

„Осветление на улици и площади” общо планирани за дейността – 142 200 лв., дейност 

606 „Изграждане , ремонт и поддръжка на улична мрежа” общо за дейността -564 300 

лв., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие” планирани – 14 600 лв.;  група „Опазване на околната среда” в 

размер на 571 400 лв. в т.ч. по дейности : дейност 622 „Озеленяване” –   262 500 лв. , 

дейност 623 „Чистота” 308 900 лв., съгласно приета План-сметка за приходите и 

разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и 

обезвреждане на битови отпадъци и чистота на териториите за обществено ползване за 

2020 година. 

- Функция  "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – планирани общо за 

функцията средства за издръжка в размер на 32 800лв.от които за дейност 714 

„Спортни бази” 12 900 лв. и дейност 759” Други дейности по културата ” 17 800 лв.За 

дейност 745 „Обредни домове” 2100 лв. 

    - Функция "Икономически дейности и услуги" – планирани общо за функцията 

средства за  заплати и издръжка в размер на 333 658 лв., които са разпределени по 

дейности съгласно  ЕБК. Тук са средствата за 3 бр. младежки центрове. 

При местните дейности с по-голям относителен дял са разходите за издръжка и 

капиталови разходи – 68,3%  

2.2    Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи общо на 

стойност 311 616 лв., в т.ч. по функции: 

- Функция „Общи държавни служби” – във функцията са включени разходите за 

възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 

„Общинска администрация” общо в размер на   186 900  лв. 
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- Функция "Образование" – общо за функцията са планирани средства в размер на  

61 716 лв.,   за дейност 322 „Неспециализирани училища” за издръжка на ученици в 

маломерни и слети паралелки в три училища ОУ с. Партизанин, ОУ с. Мирово и  ОУ   

с. Гранит 

- Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – дейност 550 „Център за 

социална рехабилитация” – 63 000 лв. заплати ,осигурителни вноски  за 4 щатни бройки 

персонал  и издръжка на дейността. 

 

Капиталови разходи:  Приложение 4 

Капиталовата програма на община Братя Даскалови за 2020 г. е планирана общо в 

размер на 2 958 859 лв. в т.ч. 198 000 лв.  от целева субсидия за капиталови разходи за 

2020 г., от  преходен остатък от 2019 година в размер на 17 000 лв. , от собствени 

средства 36 000 лв. и от Средства от Европейския съюз- 2 639 952. С чл.50 на ЗДБРБ е 

утвърдена субсидия за капиталови разходи в размер на 742 300 лв.  

Един от основните проблеми на територията на община Братя Даскалови е свързан с  

лошото състояние на уличната мрежа в населените места. Двадесет и трите села са с 

дължина на уличната мрежа над 300 км. Половината от тях са с положена асфалтова 

настилка която е в  лошо състояние. Другата част от тях нямат положен асфалт. Поради 

ограничените  капиталови средства са предприемани само частични ремонти. Именно 

заради този факт пътните платна са с множество повреди. Природните влияния, 

амортизирането на материалите и натоварения трафик  утежняват още повече 

състоянието им, създава се риск и затруднява предвиждането на гражданите. Във 

връзка с това предлагаме с  решението за приемане на бюджета на общината, 

общинския съвет да даде съгласие кметът на общината, по реда на чл. 87 от ЗДБРБ да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева 

субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на  разходи за извършване 

на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Средствата  да 

бъдат в размер на 544 300 лв. /съгласно приложение 5/ . Същите са посочени по §00-98 

"Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по ЕБК съгласно указанията на 

Министерство на финансите. 

 

Европейско  финансиране:  Приложение 6 

Съгласно чл. 84, ал.3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава от 

разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

 В приложение 6 са посочени средствата, които общината очаква  да усвои през 

2020 г. Проектите по които  ще се работи по ОП „Развитие на човешките ресурси” са 

"Обучение и заетост за хора с увреждания" , който ще продължи до края на месец 

ноември 2020 година и "Предоставяне на социален патронаж  в Община Бр.Даскалови" 

до месец юли 2020 год. 

 Продължава като преходен обект от ДФЗ проект "Реконструкция на общ. път 

SZR1001  от път ІІІ-664 км 14+400с.Бр.Даскалови до с.Гранит,общ.път SZR 2002 от път 

ІІІ-664 км 15+900 с.Бр.Даскалови до с. Верен  и общ. Път SZR 2006 с.Мирово /път ІІ-

66/- с.Опълченец/път ІІІ-565/ от км1+400 до км 1+920". Предстои сключване на договор 

с изпълнител  на проекта  "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа 

в с.Гранит, с .Горно Белево, с.Оризово и с. Черна гора".  
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 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното  

      

РЕШЕНИЕ: 

 

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 2020 година , ПМС 381 от 2019 година за изпълнение на ЗДБРБ за 

2020 год.  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 Братя Даскалови, общински съвет Братя Даскалови 

1. Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2020 год., 

както следва: 

            1.1 По приходите в размер на  8 002 579 лв.   /Приложение 1 / 

      в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на  

 4 689 277 лв.           

                 в т.ч. 

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

                 3 700 316 лв. 

      1.1.1.2. Собствени  приходи в звената на делегиран бюджет в   размер на        

62 180  лв. 

      1.1.1.3. Временно съхранявани средства     -33163 лв. 

                   1.1.1.4. Преходен остатък  от 2019  г.от делегираните  от държавата дейности 

в размер на 959 944  лв.     /Приложение 3/ 

                  1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности  

в размер на 3 313 302 лв., в т.ч. 

                  1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 624 500 лв. 

                  1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 097 826  лв. 

       1.1.2.3 Трансфери за местни дейности  в размер на 1 733 500  лв. 

                 в т. ч. 

       1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 866 000 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане  и снегопочистване в     размер на 

125 200 лв. 

                  1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в   

размер на  742 300 лв.  

                  1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 241 100 лв. 

1.1.2.7. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 93 907 лв.    /Приложение 3/ 

         1.2 По разходите в размер на 8 002 579 лв.  разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно / Приложениe 2 / 

                       В т.ч. 

1.2.1. За делегирани от държавата  дейности в размер на        4 689 277 лв.                 

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и 

изравнителна субсидия  на делегираните от държавата дейности в размер 

на 311 616 лв.  

          1.2.3. За местни дейности в размер на   3 001 686 лв.            
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                    1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на   - 1020688 лв. 

    2. Дава съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на 544 300 лв. от целевата субсидия за капиталови 

разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа Приложение 5. 

               3. Приема програма за капиталовите разходи  за 2020 година в размер на          

2 623 952 лв., съгласно  /Приложение  4/ 

      3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  

742 300 лв. в  т.ч.    -  Приложение 4 и 5 

      3.1.1 За основен ремонт  198 000 лв. 

      3.1.2 За придобиване на ДМА 0 лв. 

      3.1.3 За трансформиране за разходи за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа 544 300 лв. 

      3.2. Приема индикативен разчет на капиталовите разходи предвидени за 

финансиране  със средства от Европейския съюз, средства по други международни 

програми и договори и вързаното с тях национално и общинско съфинансиране – 

Приложение 6 

                4. Утвърждава разходите за заплати през 2020 год., без звената от системата 

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно 

Приложение 7  

     4.1. Утвърждава числеността  и структурата на персонала за дейност 

„Общинска администрация” съгласно Приложение № 8 

                5. Утвърждава разчет на целеви разходи  и субсидии, както следва 

      5.1 Членски внос -  4 800 лв. 

       5.2 Помощи за погребение   -  800 лв. 

       5.3 Помощи и обезщетения по решение на Общ. съвет  3000  лв. - по ред 

определен от Общинския съвет. 

       5.4 Субсидии за: 

                 5.4.1. Обществен транспорт   80 000 лв. 

                  5.4.2 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни 

дейности/ в размер на 187 920 лв. 

                 5.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителните условия  по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.4 

                 6. Приема следните лимити за разходи: 

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

назначени  по трудови правоотношения. 

                  6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер 6000 лв. 

       6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  в 

размер 3000 лв. 

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

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

№9 

                 7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т. 7 и процента,  с който общината покрива транспортните разходи. 
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       8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  2706122 лв., съгласно  приложение 6 

       9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности с 

показатели за   2020 година и прогнозни показатели за периода  2021 г. и 2022 г. 

приложение 10 

                  10. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет както следва: 

        - СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови 

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

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

        - ОУ „Христо Ботев” с. Оризово 

        - ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит 

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

         11. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2020 

година 

         11.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции. 

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

могат да бъдат натрупани през 2020 година, като наличните към края на годината 

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

разходи за последните четири години. 

        13.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. 

        14. Определя размера  на  просрочените вземания за 2019 г., които да бъдат 

събрани през 2020 година,  в размер 53 004 лв. 

        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 делегирана 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. 

       15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни нужди.  

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

съюз по  отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

                   17. Упълномощава кмета: 

       17.1. 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. 

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

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

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

2020 год.  

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: 
 

 ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

   

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

 

 Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 гл. специалист "Бюджет" 
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