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  На основание чл.10 ал.1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2012 година са приети размерите на 
взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 
2012 година под формата на обща  субсидия за делегираните от държавата 
дейности,трансфери за местни дейности,в това число обща изравнителна 
субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища,целева субсидия за капиталови разходи и разходи за изграждане и 
основен ремонт на  общински пътища: 
  Размерът на същите за общината са както следва:                                                                           
  Субсидия: 
   Обща  субсидия                                       2627937 
   Изравнителна субсидия                            474000 
   Трансфер за зимно поддържане                28800 
   Капиталови разходи                                    70100 
   За изграждане и основен 
   ремонт на общински пътища                     113000 
             3313837  
 
  Със средствата от  общата субсидия 2627937 лева се осигурява 
пълния размер на заплати,осигурителни плащания,начислените по норматив 
разходи за издръжка,стипендии и средства за организациите с нестопанска 
цел. 
  Решение № 265 от 29 април 2011 претърпя две изменение с РМС 
№ 668 от 7 септември и с  Решение № 805 от 4 ноември 2011 година 
Министерския съвет утвърждава за 2012 година разделение на 
дейностите,финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от 
държавата и определя единни разходни стандарти за финансиране  на 
делегираните от държавата дейности.  
  С Решение № 921 от 16 декември 2011 година Министерския съвет 
определя критерии и показатели за категоризиране на общините.Според 
критериите – демографски,инфраструктурни,комуникационни,социално-
икономически и показатели –територия,детски градини и училища,население 
,равнище на безработица, общината е определена в седма група. 
  Запазват се нивата на намалените средства за заплати по единни 
стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата 



дейност”Общинска администрация”,както и размерите на действащите единни 
разходни стандарти за”Социални услуги” и „Отбрана и сигурност”. 
  Във функция”Здравеопазване”минимално се намаляват 
стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от 
целодневни те детски градини.За сметка на това минималното е увеличението 
с  2 лева на единните разходни стандарти на медицинско обслужване в здравен 
кабинет на дете в подготвителна група и  училище. 
  Във функция”Образование” при прилагане на единни разходни 
стандарти се въвежда ново разделяне на общините за общообразователните 
училища в седем групи..Има ръст в единните стандарти за детски градини и  
училища.През 2012 година единния разходен стандарт за училищата е 
увеличен с 133 лева,от 1342 лева на 1475 лева на един ученик. 
  Увеличени са средствата  за добавка за подобряване на 
материално техническата база  от 23 лв. на 24 лв.,както и добавката за ученици 
на ресурсно подпомагане от 194 лв на 293 лева.Добавката за ресурсно 
подпомагане се предоставя на училищата,в които се възпитават и обучават 
учениците,като се въвежда ограничение за разходването на тези средства – не 
по-малко от 40 % от тях се разходват за създаване на подкрепяща 
среда,свързана с подпомагането на тези ученици. 
  Запазени са размерите на стандартите за”Добавка за подпомагане  
храненето на децата  от подготвителните групи в детските градини,децата от 
подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас по 65 лева,за 
осигуряване  на целодневна организация на учебния ден на обхванатите 
ученици от І и ІІ клас,с изключение на пътуващите ученици от І и ІІ клас до 
средищни училища по 427 лева и  за извънучилищни и извънкласни дейности  
на ученици по 14 лева.Разпределени  са за 17 ученика  по 300 лева за 
самостоятелна форма на обучение. 
  Във функция”Социално осигуряване,подпомагане и грижи” са 
запазени единните разходни стандарти за едно место,а именно на Дом за деца 
за 100 места стандарта е 6952 лева,на Дом за стари хора за 25 места – 5369 
лева  и на Дневен център за деца с увреждания за 20 места стандарта е 5244 
лева. 
   На основание § 47 ал.9 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗДБРБ за 2012 година първостепенния разпоредител с 
бюджетни кредити включва в бюджетите на училищата преходния 
остатък,собствени приходи и допълнително финансиране на маломерни и 
слети паралелки,определено като размер по реда на Наредба № 7 за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в 
паралелките.За самостоятелна паралелка под минималния брой ученици – 
разликата между норматива на минималния брой и действителния брой на 
учениците в паралелките се умножава с не по малко от 20 сто от стандарта и за 
слята паралелка под минималния брой ученици не по-малко от 40 на сто. 
   
  На основание чл.38 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 
година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 
година ,директорите на училищата извършват компенсирани промени по плана 
за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на 
всяко тримесечие и предоставят информация на първостепенния разпоредител 
с бюджетни кредити 



  На основание чл.39 ал.1 от ПМС 367 ,Министърът на 
образованието до 31 март 2012 година  предлага на министъра на финансите 
да извърши  корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с 
централния бюджет за 2012 година,във връзка с постъпили промени в броя на 
учениците за учебната 2011/2012 година.Когато разчетният брой на 
учениците,предвиден със Закона за държавния бюджет за 2012 година е по-
висок  от броя на учениците по информационната система към 1 януари 2012 
година,до извършването на корекцията,първостепенният разпоредител с 
бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата,формирани по 
съответния единен разходен стандарт. 
  На основание чл.41 ал.1 от ПМС 367,първостепенният 
разпоредител предоставя на училищата,средствата по единни разходни 
стандарти,разпределени по формула и целевите средства в срок до 7 работни 
дни от получаването им от централния бюджет. 
  Предоставени са  права на директора на училището да определя 
индивидуалните  възнаграждения,преподавателската натовареност и броя на 
учениците в групи и паралелки,съобразно нормите,определени в подзаконовите 
нормативни актове,самостоятелно да определя числеността на 
персонала,обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно 
утвърдения бюджет на училището. 
  Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити делегира 
права на директорите на училищата да реализират собствени приходи. 
  .По решение на директора на училището,при условие,че са 
осигурени другите разходи,от делегирания бюджет на училището,могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка 
на остатъци от предходни години,от собствени средства,от от средства по 
формула. 
  В Единната бюджетна класификация за 2012 г във 
функция”Отбрана и сигурност” дейност 239”Други дейности по вътрешната 
сигурност са предвидени средства за материално стимулиране на 
обществените възпитатели,издръжка на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
  По дейност”Други дейности на отбраната” са осигурени средства за 
възнаграждения,осигурителни вноски от работодателя и други нормативно 
признати разходи на денонощните оперативни дежурни.  
  По дейност”Здравен кабинет в детски градини и училища” за 2012 
г. в делегираните от държавата дейности по здравеопазване са предвидени 
средства за финансиране на здравните кабинети от общинските училища и на 
децата от детските градини.В стандартите за медицинско обслужване в 
здравен кабинет на дете в детска градина и на ученик в училище са разчетени 
средства за заплати,други възнаграждения и плащания на 
персонала,осигурителни вноски от работодателя,за издръжка на дейността на 
здравния кабинет и средства по Закона за безопасни и здравословни условия 
на труд.В тази функция се отчитат и средствата за лекарствата на ветераните 
от войните,лекарствени средства на военнопострадалите и 
военноинвалидите,пътните разходи за правоимащите болни и командировките 
на експертите от ТЕЛК,при освидетелстване на лица,живеещи на територията 
на общината. 
  В единните разходни стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности по функция”Социално осигуряване,подпомагане и 



грижи” са разчетени средства за заплати,други възнаграждения на 
персонала,задължителните осигурителни вноски от 
работодателя,издръжка,здравословни и безопасни условия на труд и средства 
по Закона за храните.Към специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги са включени Дом за стари хора с 25 места и единен разходен 
стандарт на едно место 5369 лева общо 134225 лева,Дом за деца 100 места с 
6952 лева общо 695200 лева и за Дневен център за деца с увреждания за 20 
места със единен стандарт 5244 лева общо 104880 лева,за цялата функция 
бюджета по стандарт е 934305 лева.Кметът на общината определя числеността 
на персонала по тази функция в съответствие с длъжностите по утвърдена 
методика от министъра на труда и социалната политика за предоставяне на 
социални услуги, в рамките на средствата по единните разходни стандарти. 
  По функция”Почивно дело,култура,религиозни дейности” са 
осигурени средства под формата на субсидии за читалищата.Субсидираната 
численост на читалищата в общината за 2012 година е в размер на 14 
бройки.Предвидените средства от 80864 лева със 5776 лева единен разходен 
стандарт се разпределят между читалищата от комисия,определена със 
заповед на кмета на общината,като в нея участват представители от общината 
и на всяко читалище. 
  Съгласно чл.26а от Закона за народните читалища,председателите 
им представят ежегодно на кмета на общината предложения за своята 
дейност.Общинския съвет приема годишна програма за развитието на 
читалищната дейност,която се изпълнява въз основа на финансово обезпечени 
договори,сключени с кмета на общината. 
 На основание чл.35 ал.1 от ПМС 367 от 29 декември 2011 година по 
решение на общинския съвет могат да се подпомагат разходите за погребения 
с източник на финансиране имуществени данъци,такси,неданъчни и други 
общински приходи.В помощта се включват разходите за издаване на смъртен 
акт,ковчег,превоз на покойника и се предоставя за самотни,без близки и 
роднини,бездомни,настанени в заведения за социални услуги и регистрираните 
в службите за социално подпомагане. 
  По функция”Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” 
се отчитат разходи свързани с изграждането,ремонта  и 
поддържането,включително и на прилежащите й тротоари и площадни 
пространства .Планирането става по дейност”Изграждане,ремонт и 
поддържане на уличната мрежа”Задължение е на кметовете по общини да 
осигуряват изграждането,експлоатацията,поддържането и развитието на 
мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината 
за имоти общинска собственост. 
 По функция”Икономически дейности и услуги”,предоставените средства 
от целева субсидия за капиталови разходи,предназначени за изграждане и 
основен ремонт на общинските пътища,следва да се изразходват по 
дейност”Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” 
  В частта на приходите с общински характер са предвидени 
постъпления от имуществените и други неданъчни приходи,трансфери за 
местни дейности,от тях трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища,обща изравнителна субсидия,утвърдени с чл.10 ал.1 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година  и за 
изграждане и основен ремонт на общински пътища. 



  Планирането на приходите от местни такси и услуги е съобразено 
с размерите и цените на услуги,приети с Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и услуги.Приходите от такси за ползване на 
детски градини и социални услуги са определени в зависимост от бройките 
деца и лицата ползвали услугата,с приетите размери и преференциите.В 
приходната част са планирани постъпления  на средства от наем земя,наем 
общинско имущество,продажба земя и други дълготрайни активи. 
  Средствата за социално-битови и културно обслужване на 
персонала са определени в размер  до 3 на сто от плануваните средства за 
работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения,а се 
разходват през годината на база начислените средства за 
заплата.Определянето,разходването и отчитането на средствата се извършват 
чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година.Начинът за 
използване на средствата се определя с решение на общото събрание на 
работниците и служителите. 
  Средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала в делегираните от държавата дейности,финансирани по единни 
разходни стандарти,се планират и отчитат по съответните разходни параграфи 
от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера 
на разходите. 
  Независимо,че за общинските дейности няма приети 
стандарти,общината използва  подхода за определяне цената на услугата, за 
достигнато ниво на разход за съответната услуга,при съпоставима база на 
натуралните и стойностни показатели и важно значение за обема на разходите 
е начина на предоставяне на услугите – пряко организиране или чрез възлагане 
на външни организации. 
  Трудовите разходи на персонала в местните дейности са 
планирани на база числеността на персонала и средната брутна работна 
заплата за всяка дейност. 
  Годишния размер на държавния трансфер за общините се 
разпределя по тримесечия,както следва:първо тримесечие- 30 на сто,второ 
тримесечие – 25 на сто,трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие 25 
на сто. 
  Променени са сроковете касаещи държавната служба,а 
именно:Удължават се сроковете на влизане на Постановление № 161 от 
14,06,2011 година за изменение и допълнение на нормативните актове на 
Министерския съвет/беше приет нов класификатор на длъжностите в 
администрацията/ и Постановление № 314 от 23,11,2011 година/бяха приети 
наредби за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 
държавната администрация,заплатите на служителите.Всички тези актове се 
предвижда да влязат в сила от 15 март. 
  Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо 
или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и 
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с 
действащата нормативна уредба.При намаляване на числеността на 
персонала,икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват 
за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния 
размер за съответната длъжност. 
  Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и 
основен ремонт,за придобиване на материални и нематериални дълготрайни 



активи,министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на 
капиталовите разходи на общините,финансирани със средства от целевата 
субсидия.В рамките на определените капиталови разходи по предложение на 
Общинския съвет се допуска съгласувано с Министерството на финансите 
извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните 
параграфи,функциите,групите и дейностите,както и между отделните обекти и 
другите видове разходи с инвестиционно предназначение. 
  Приетата с чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2012 година целева субсидия за 
капиталови разходи/без тези за изграждане  и основен ремонт на общински 
пътища/ се предоставя на общината  за първото тримесечие – 20 на сто,второ 
тримесечие – 25 на сто,трето тримесечие – 30 на и четвърто тримесечие – 25 
на сто.Целевата субсидия предназначена за изграждане и основен ремонт на 
общинските пътища, се разпределя въз основа на заявка от общината за 
необходимите средства,съобразно договорените с изпълнителя план-графици 
за работа на обектите.Средствата за зимно поддържане се предоставят на 
общината до 20 януари в размер на 75 на сто и до 31 октомври – останалите 25 
на сто.Получените постъпления от продажба на общински нефинансови активи 
се изразходват само за финансиране изграждането,основен и текущ ремонт на 
социална и техническа инфраструктура. 
  В изпълнение на чл.4 ал.1 на Закона за ветераните от 
войните,същите имат право на лекарства по списък,утвърден от министъра на 
здравеопазването.Общините изплащат 100 на сто от стойността на 
лекарствата,отпуснати за ветераните от войните.По Наредба  1 от 08,01,2007 
година за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на 
военноинвалидите и военнопострадалите,имат право на такива по 
списък,утвърден от министъра на здравеопазването,в зависимост от степента 
на намалената работоспособност 50 или 25 на сто от стойността. 
  Средствата по чл.152 ал.1 от Семейния кодекс и по чл.13 от 
Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата присъдена 
издръжка с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 година,които 
са предвидени в централния бюджет се предоставят на общините като обща 
субсидия,въз основа на попълнена справка за фактически изплатените 
средства за тази цел.С разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗДБРБ за 2012 година е определен 60 лева максимален размер 
на присъдена издръжка,която се изплаща от държавата. 
  На основание чл.29 ал.1 от ПМС № 367 бюджетните организации 
могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за 
пътуване,както следва: 

- в границите на населено място,когато това произтича от 
характера на трудовата дейност; 

- от местооживеенето до местоработата и обратно,когато те се 
намират в различни населени места – за лица със 
специалност,квалификация,изискващи се за съответната 
длъжност,за която няма кандидати от населеното място,в която 
се намира седалището на предприятието; 

- въз основа на трудовите задължения и изсквания за 
длъжността,определени с длъжностната 
характеристика,работодателят,а за дейностите,финансирани от 
общинските бюджети – общинския съвет утвърждава списък на 



длъжностите, и на лицата,които имат право на транспортни 
разноски; 

  Предвидените в централния бюджет средства за заплащане на 
част от превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности се предоставят на общините като обща 
субсидия.Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да 
извършват разходи за заплащане превозните разноски на педагогическия 
персонал до 85 на сто – по автомобилния транспорт,за автобус от 
местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно. 
   Разходите за представителни цели на общините се 
определят от общинския съвет. 
  За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 
пътувания в страната,определени с нормативни актове от централния бюджет 
се предоставят средства на общините като трансфер за превоз на учениците до 
16-годишна възраст по чл.26,ал.3 и 4 от Закона за народната 
просвета.Финансирането на безплатните превози на учениците се извършва 
тримесечно.. 
  Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на 
физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на 
общините при условията и реда на Постановление № 129 на Министерския 
съвет от 2000 година за определяне на минимални диференцирани  размери на 
паричните средства. 
  Министъра на финансите по предложение на министъра на 
културата предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от 
държавата дейности или целева субсидия за капиталови разходи,предвидените 
в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните 
читалища – за ремонт,книги,периодични издания и компютърна техника. 
  С оглед спазване изискванията на чл.32 от Закона за общинските 
бюджети е необходимо да се извършва периодично оценка на изпълнението на 
планираните собствени приходи и при необходимост да се правят актуализации 
по бюджета с цел осигуряване финансирането в рамките на бюджетната година 
на определени разходи. 
  Разпределението на преходния остатък е основният източник на 
средства,който се използва за допълване на потребностите в съответната част 
на бюджета.Преходния остатък от  219930 лева е разпределен според 
неусвоените  средства в държавните и местни дейности,а именно:за 
държавните дейности 175314 лева и за местни дейности 44616 лева  
  Така посочени и спазени нормативните документи е формиран 
бюджета на общината за 2012 година. 
 
Групи                                                               държавни            

дейности         
    

местни 
дейности 

Всичко 

Общинска администрация 520414 404241 924655 
Общински съвет    43320 43320 
Отбрана и сигурност 105944   1000 106944 
Здравеопазване 47337 7550 54887 
Общообразователни училища 860105  860105 
Целодневни детски градини 273712 196910 470622 
Столове  15500 15500 



Домашен социален патронаж   62191 62191 
Временна заетост 8245  1000 9245 
Дом за стари хора 134225  134225 
Дом за деца 695200  695200 
Клуб на пенсионера     10000 10000 
Дневен център за деца с увреждания 131104  131104 
Други дейности на жил.строителство  92670 92670 
Други дейности на образованието  35360 35360 
Чистота    94632   94632 
Улично осветление  39400 39400 
Почивна база    13610  13610 
Обредни дейности   4000  4000 
Масова физкултура    9500   9500 
Читалища 80864  80864 
Основен ремонт общински пътища       113000 113000 
Зимно поддържане  28800 28800 
Трансгранично сътрудничество  19365 19365 

                               ВСИЧКО:                          2857150 1192049 4049199 
  

       
 

 Разпределението на капиталовите разходи по бюджета за 2012 година е 
както следва:    
    
Функции Държавни 

дейности 
Местни 

дейности 
           Всичко 

    
Общи държавни служби  48456 48456 
Образование   81600 81600 
Здравеопазване   7550 7550 
Жилищно 
строителство,БКС 

            10000             10000 

Икономически дейности и 
услуги 

  
113000 

 
113000 

Всичко:  260606            260606 
 
 ПРЕДЛАГАМ, 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.6,чл.52 ал.1 от ЗМСМА,чл.11 и чл.12  от 
Закона за общинските бюджети и ` Наредбата  за 
съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет,във 
връзка с прилагането на Постановление № 367 от 29.12.2011 година на 
Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2012 година,Общинския съвет да  вземе следните 
          ПРОЕКТО! 
 
    Р Е Ш Е Н И Я : 
 
1.Приема бюджета на общината за 2012 година,както следва:  



  ПО ПРИХОДА В РАЗМЕР НА                                      4049199 лева
   
Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на   2823815 лева 
  
                                  
Обща  субсидия                                 2627937 
Преходен остатък от 2011 година 175314 
Собствени приходи  20564 
  
Приходи за местни дейности                                                          1225384 лева   
В това число:  
Данъчни приходи                                    230000 
Неданъчни приходи                                    305800 
Обща изравнителна субсидия                                    474000 
Капиталови разходи за общински 
пътища 

                                   113000 

Целева субсидия за капиталови разходи                                   70100 
За зимно поддържане на пътищата                                      28800 
За възстановяване безлихвен заем  -40932 
Преходен остатък от 2011 година                                    44616 
ПО РАЗХОДИТЕ  В РАЗМЕР НА                                                   4049199лева 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
За делегирани държавни дейности  в размер на                         2857150 лева 
 
  - от държавни трансфери                                       2627937 лева 
 - от местни приходи                                                  20564 лева 
 - от преходен остатък                                              175314 лева 
 - от дофинансиране                                                  33335  лева 
 
За местни дейности в размер на                                                     1192049 лева         
2,Приема бюджета на общината по разходната част в размер,разпределен 
по функции,а именно: 
           
Функции държавни                                                                   местни          Всичко 
Общи държавни служби                  520414 447561 967975 
Отбрана и сигурност 105944 1000 106944 
Здравеопазване                   47337 7550 54887 
Образование 1133817 247770 1381587 
Социални дейности 968774 73191 1041965 
Жилищно строителство  226702 226702 
Почивно дело,култура 80864 27110 107974 
Икономически дейности  161165 161165 
 
                   Всичко 

 
2857150 

 
1192049 

 
4049199 

             
 
 
 
 



 
3.Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни 
показатели,съгласно формата по Приложение № 12. 
 

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА .......КРУШАРИ. 
     

НАИМЕНОВАНИЕ   БЮДЖЕТ 
НА §§ Първоначален 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ   план 
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И 
ПОМОЩИ  §§ 01÷46 556364 
1. Данъчни приходи §§ 01÷20    230000 
2. Неданъчни приходи §§ 24÷42  326364 
3. Помощи, дарения и други 
безвъзм.получени суми от страната и 
чужбина §§ 45 и 46   

II. РАЗХОДИ  §§ 01÷55 4049199 
1. Заплати и възнаграждения за персонала, 
нает по трудови и служебни прав.  § 01 1750425 
2. Други възнаграждения и плащания за 
персонала  § 02 117127 
3. Осигурителни вноски § 05, §08  403181 
4. Издръжка  § 10 1418516 

5. Други текущи разходи  
§§ 21÷29 и §§ 
40÷46 99344 

6. Капиталови разходи §§ 51÷55  260606 
7. Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи §§00-98   
III. Трансфери (субсидии, вноски, 
временни заеми)  

§§ 31; 61÷64; 
74÷78  3272905 

1. Взаимоотношения с ЦБ § 31 3313837 
2. Трансфери  §§ 61÷64   
3. Временни безлихвени заеми §§ 74÷78 -40932 

IV. Дефицит / излишък  IV=I-II+III -219930 
     контрола IV+V=0 OK 

V. Финансиране  V=А1+А2 219930 
      
А1. Външно финансиране §§ 80 и 81 0 

        1.1. получени външни заеми и 
общински ЦК емитирани на м/нар. 
капиталови пазари  

под.§§ 80-11;80-
12;80-31;80-
32;80-51;80-
52;80-97 и § 81   

        1.2. погашения по външни заеми  

под.§§ 80-17;80-
18;80-37;80-
38;80-57;80-   



58;80-80 и 80-98 

А2. Вътрешно финансиране   0 
2.1.Получени заеми от банки и други лица в 
страната 

§83-11, §83-12, 
§83-71 и §83-72    

2.2.Погашения по заеми от банки и други 
лица в страната 

§83-21, §83-22, 
§83-81 и §83-82    

2.3.Операции с държавни (общински) ЦК 
(нето) §85, §86 и §91   
2.4.Възмездно финансиране §70 и §72   
2.5.Друго Финансиране §88 и §93   
2.6.Депозити и средства по сметки (нето) §95 0 

2.6.1.Остатък от предходен период (+)  
под. §§ 95-01 до 
95-06 219930 

2.6.2.Наличности в края на периода (-) 
под. §§ 95-07 до 
95-14   

 
4.Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 183100 лева и  от собствени приходи – 77506 лева,както следва : 
 Целева Собствени 

приходи 
ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ    

Основен ремонт  113000 20000 
Функция”Общи държавни служби”   20000 
Ремонт сграда кметство с.Добрин  10000 
Ремонт сграда кметство с.Телериг   10000 
Функция”Икономически дейности”  113000  
Ремонт общ.път ІV 21336 Загорци -разклона  

113000 
 

Придобиване на ДМА  57506 
Функция”Общи държавни служби”  28456 
Закупуване на компютри  5000 
Проучване и проектиране   23456 
Функция” Жилищно строителство и БКС”   10000 
  Закупуване на катафалка  10000 
Функция”Здравеопазване”  7550 
Капиталов трансфер МБАЛ  7550 
Функция”Образование” 70100 11500 
Обект „Благоустрояване и озеленяване 
дворно пространство на ЦДГ Крушари І 
етап:Обособено пространство за занимания 
на открито за четири възрастови групи 

 
 
 

70100 

 

Комбинирана спортна площадка  и парково 
осветление към ЦДГ Крушари ,ел 
инсталация за парково осветление   

  
 

11500 
Всичко капиталови разходи  183100 77506 
 
5.Приема разчети за някои целеви разходи и субсидии,както следва за: 
 



 5.1 Утвърждава сборен бюджет на разходите,разпределен по 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,във връзка с чл.44 ал.1 от 
ПМС № 367 от 29 декември 2011 година 
 5.2.Приема разчет за  разходи за членски внос в размер на 6040 лева за 
неправителствени организации. 
 5.3.Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание  ПМС № 
367 от 29 декември 2011 година. – 80864 лева 
 5.4.Субсидии за спорт -9500 лева 
 5,5.Приема разчет за  разходи в размер на 3000 лева за празника на 
общината. 
 5.6.Приема разчет за разходи в размер на 4000 лева за фолклорен 
събор. 
 5,7,Приема да се покриват за сметка на собствени данъчни и неданъчни 
общински приходи  разходите за погребения на граждани,без близки,роднини и 
безпризорни,при спазване нормативните изисквания,в съответствие  с 
разпоредбите на чл.35 ал.1 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 година. 
6.Приема следните лимити за разходи: 
 6,1,Социално-битови в размер до 3 % от начислените трудови 
възнаграждения. 
 6,2,Представителни разходи в размер на 4500 лева за кмета на 
общината и председателя на Общинския съвет. 
7.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на транспортни 
разходи. 
8.Утвърждава поименен списък на лицата,имащи право на транспортни 
разходи,в размер на 85 на сто от цените на абонаментните карти за 
автобус. 
9.Възлага на кмета на общината: 
 
9.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители и  обслужващите звена с бюджетни кредити. 
9.2.Да ограничава финансиране на второстепенните разпоредители и 
обслужващите звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина 
и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление 
и контрол. 
9.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
държавни дейности,да отправи мотивирано искане до министъра на финансите 
за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 
9.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство,в съответствие с 
волята на дарителя. 
9.5. Да информира  тримесечно общинския съвет в подходяща форма за 
вида,размера и причините за просрочените задължения,в случай  на натрупани 
задължения в определен размер,както и за просрочените вземания и да 
предложи мерки за тяхното намаляване. 
9.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят 
средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от 
държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата 
дейности по образование,при условие,че няма просрочени задължения в 
съответните делегирани дейности. 



10.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване  на 
неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото 
със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на 
кмета на общината: 
 10.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните  видове 
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата 
за заплати,осигурителни вноски,стипендии в частта на делегираните от 
държавата дейности. 
 10.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да 
се изменя общия й размер в частта на местните дейности. 
 10.3.Да кандидатства за средства  по структурни и други фондове на 
ЕС,по национални програми и други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 10.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 
 10.5.Да разработва и възлага подготовката на общински проекти и 
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране 
на определените  цели на общината. 
11.Разходването на бюджетните средства/без целевите средства/ се 
осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
 
 11.1.Разходите  за делегираните от държавата дейности се извършват до 
размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение,като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 
 11.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната 
поредност:за трудови разходи,за покриване на просрочени задължения,за 
разходи свързани с дейности,за които се събират такси,за хранителни 
продукти,за неотложни сезонни разходи- горива,ел.енергия,отопление,вода и 
неотложни текущи ремонти. 
12.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по тримесечия и по месеци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНАСЯ: 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА: 
                   /Д.СТЕФАНОВ/ 
 
 
 
 



 
 


