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ДОКЛАД 

От НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2018 година. 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 
 

На основание чл. 84, ал. 1, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закон за 

Публичните Финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2018г., ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на Закон за Държавния 

Бюджет на Република България / ЗДБРБ/за 2018г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на 

Община Смолян. 
 

Проектът  на бюджет на Община Смолян  за 2018г. е съобразен с 
икономическите тенденции и план за развитие, целящи постигане на достоен 

стандарт на живот , съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, 
съвременни условия на образование, бизнес и инвестиции, град богат на 
културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място 

висока степен на социална толерантност. 
Проектът на бюджет на община Смолян за 2018 година е разработен в 

съответствие с изискванията на:  
Закона за публичните финанси; 

Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г.; 
Закона за местните данъци и такси; 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет 
на Община Смолян; 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ  

 

Проектът за бюджет е изработен след  осъществен анализ на извършените 
разходи и постъпилите приходи  за 2017г. и разчет на очакваните приходи и 

разходи за 2018г., съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление 
и Стратегическия план за развитие  на Общината. 

          Бюджетната политика на Община Смолян е насочена към ефективно, 

ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени 
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задължения и висока събираемост на собствените приходи. Тези приоритети за 
Община Смолян са намерили отражение в  проекто – бюджет 2018 г., който ще 
осигури основните дейности за постигане на поставените цели. 

 

   Приходите в Проектът на бюджет на община Смолян за 2018 година се 
формират от Приходи за делегирани от държавата дейности и Приходи от 
местни дейности. 

 

Рамката на проекта за бюджет за 2018 година на Община Смолян е 

37 722 622  лв., в това число: 

I. Делегирани от държавата дейности  20 216 707 лв. 

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности     19 592 115лв. 

2. Преходен остатък държавни дейности         624 592  лв. 

в това число : 

• Преходен остатък                                   731 487 лв. 

• Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове                  -90 478 лв. 

• Друго финансиране                                 -16 417 лв. 

                                                                  624 592 лв. 

II.   Местни дейности       17 505 915 лв. 

1. Данъчни приходи в размер на   3 675 000 лв. 

2. Неданъчни приходи в размер на 11 737 199 лв. 

3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 785 600 лв., в т.ч.  

• Обща изравнителна субсидия                                                    1 139 900 лв. 

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                   860 100 лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности     785 600 лв. 

4. Финансиране в размер на     – 691 884 лв., съгласно  Приложение 

№1Б 

5. Преходен остатък местни дейности от 2017г. в размер на  960 116 лв  

съгласно  Приложение №6Б в това число : с целеви характер – 960 

116лв., от тях за Капиталови разходи  406739 лв. 
 

В изпълнение Закона за Държавния бюджет на Република България за 
2018 година са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския 

бюджет като субсидии в размер на 23 377 715 лева при  20 675 625 лева за 
предходната 2017 година. Принципно увеличението в размерите на стандартите 
спрямо 2017 година е  за покриване на ръста в минималната работна заплата. 
При разработване на проектобюджета средствата за финансиране на 
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делегираните от държавата дейности са определени по функции и параграфи 

съгласно Единния бюджетен класификатор.  
 

      Взаимоотношения с Централния бюджет   23 377 715 лв. 

 

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  за 2018 година 
19 592 115 лв. 

2.  Трансфери за местни дейности – 3 785 600 лв., в това число: 

•   обща изравнителна субсидия  - 1 139 900 лева; 
     •    целева субсидия за  капиталови разходи -  1 785 600 лева; 

•  средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища -  860 100 лв. 
 

 

Разходи за делегирани от държавата дейности 

 

 

        Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се 
извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет 
на Република България за 2018 година.  
       Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените 
натурални и стойностни показатели, съобразени са с нормативните изисквания 

относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство 

на финансите. 
       Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните по-

важни изисквания: 

- създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните 
приоритети и задачи за 2018 г.; 

- финансово осигуряване на предложенията направени от кметствата и 

бюджетните заведения ; 

- методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян; 

-настъпилите структурни промени в натуралните показатели на 
бюджетните звена; 

-осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите 

договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги. 
 

 

 Функция „Общи държавни служби” 
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      Средствата за заплати и осигуровки за дейност „Общинска администрация” 

са разработени в рамките на Закона за Държавния бюджет на Република 
България за 2018 година. Разчетените средства за възнаграждения за 2018 

година са в размер на 1 508 200 лева, което е с  8,61 % повече от 2017 година. В 

стандарта е намерило отражение увеличението на минималната работна заплата 
на 510 лв. от 01.01.2018 година, както и увеличението на процента на 
осигурителните вноски за ДОО. 

 

 

 Функция „Отбрана и сигурност” 

      

       Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите 
нормативни актове. През 2018 година за „Обрана и сигурност” ще бъдат 
разпределени 186 420 лева. Предвидени са средства за издръжка на местната 
комисия и на обществените възпитатели съгласно Закона за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка на 
центровете за социална превенция и консултативни кабинети в размер на 74 

880 лева. Веществена издръжка на детски педагогически стаи и за районни 

инспектори възлиза на 6 440 лева. Планирани са средства за защита на 
населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии  105 100 

лева, в това число денонощни оперативни дежурни и изпълнители по охрана на 
пунктове за управление  92 500 лева, офиси за военен отчет и  дейности по 

плана за защита при стихийни бедствия и аварии – 8 600 лева. Разчетени са 
средства за застраховка и екипировка на доброволното формирование към 

община Смолян в размер на 4 000 лв. 

 

 Функция „Образование” 

 

      През тази година делегираните от държавата дейности по образование са 
обезпечени със средства в размер на 12 144 981 лева. Това е с 19 % повече от 
2017 година, когато разходните стандарти във функция „Образование” бяха в 

размер на 10 204 812 лева. 
      Всички училища в Община Смолян в системата на Народната просвета 
прилагат система на делегирани бюджети.        

      За  2018г.  са предвидени същностни промени в стандартите, съгласно 

измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищното 

образование относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на 
образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от: 

• броя на групите и паралелките; 
• вида и броя на образователните институции; 

• стандарт за група и паралелка; 
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• стандарт за образователна институция; 

• от спецификата на района в който се намира училището 

      

      Съгласно чл.282, ал.7 от ЗПУО формулите за текущата година ще бъдат 
утвърдени до 28 февруари 2018 година от първостепенния разпоредител с 
бюджет. 
      За бюджетната година за детски градини са предвидени 3 115 897 лева от 
делегираните от държавата дейности. За неспециализираните училища – по 

стандарти, допълващи стандарти и нормативи за целодневна организация, 

стипендии, ресурсно подпомагане и приобщаващо образование средствата са в 

размер на 8 745 426 лева. 
      Във Функция „Образование“ влиза и ЦПЛР – Ученическо общежитие 
„В.Димитров“ с 150 008 лева от делегираните от държавата дейности и ЦПЛР – 

ОДК с 133 650 лева.  
      В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата 
за стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от 
подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с 
изявени дарби, за безплатния превоз на учениците, за компенсиране на 
транспортните разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни 

кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички и ресурсно 

подпомагане в детските градини и училищата. 
 

 Функция „Здравеопазване” 

 

        Тук са планирани средствата за заплати, осигуровки на персонала, други 

възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗЗБУТ) в детските ясли и медицинския персонал в учебни и 

детски заведения. Като цяло функция „Здравеопазване” е обезпечена със 
средства в размер на 603 578 лева. На фона на разпределените през 2017 година 
508 781 лв., през 2018г. средствата в тази функция са увеличени  с 18,6 %. От  
2018 г. във Функция „Здравеопазване“ вече ще се отчита и дейността на 
общинските съвети по наркотични вещества (до сега бяха във Функция 
„Отбрана и сигурност“), като допълнително се въвежда допълващ стандарт за 
дейности по Национална стратегия за борба с наркотиците 
- Бюджета по функция по „Здравеопазване“ е 603 578 лева и е както следва:  

1. Медицинско обслужване в здравни кабинети  267 283 лева    
2. Детска кухня  37 800 лева 
3. Яслена група към детска градина 216 423 лева 
4. Общински съвети по наркотични вещества и превантивни 

информационни центрове  72 072 лева 
5. Допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с 

наркотиците 10 000 лева 
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 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

 

        Единните разходни стандарти тук са увеличени приблизително 9,32%. 

Планирани са средства, разчетени по единни стандарти в размер на 3 411 196 

лева. През 2017 година средствата за финансиране на делегираните от 
държавата дейности за социални услуги са били  3 120 307 лева. 
        Всички предоставяни социални услуги в Община Смолян прилагат система 
на делегирани бюджети съгласно нормативните актове и Указанията на 
Министерство на финансите за съставянето на бюджета за 2018 година, а 
именно: 

   

   ДВПР Петково      914 000 лв. 

   ДВПР Ровина      795 180 лв. 

   ДСХ с ОЛБ Фатово     652 500 лв. 

   ДЦДВУ „Звънче“            325 440 лв. 

   Дом за деца лишени от родителска грижа 168 320 лв. 

   Център за настаняване от семеен тип             

   за деца/младежи без увреждания                      242 304 лв.       

   Център за обществена подкрепа                       125 200 лв. 

   Център за настаняване от семеен тип 

   за деца/младежи с увреждания                        164 892 лв. 

   Наблюдавано жилище                                          23 360 лв. 

 

      Съгласно договор за възлагане на социална услуга № ОДЗ–30-12-1/ 

30.12.2016г. и на основание чл. 39а от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, община Смолян възлага на Фондация „Международна 
социална служба – България“ управлението на  общността Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства, включващ Център за обществена 
подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания от 14 до 18 годишна възраст, Център за настаняване от семеен тип 

за деца/младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания от 3 до 12 годишна възраст и Наблюдавано 

жилище.                                  
 

 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

    

През тази година във функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности”   са разпределени 1 737 740 лева. Като делегирани държавни 

дейности тук се планират заплатите, осигурителните вноски и издръжката по 

държавни стандарти на : 
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       Регионална библиотека                                   508 150 лв. 

       Регионален исторически музей                      367 800 лв. 

       Художествена галерия                                      141 540 лв. 

       Читалища                                                           720 250 лв. 

       

     Разпределените средства за Читалища са в размер на 720 250 лв. на база  86 

щатни бройки /по стандарт -  8 375 лв./, от които 30 субсидирани бройки за 
Фолклорен ансамбъл „Родопа“ към НЧ „Кирил Маджаров -1866“ кв. Устово, гр. 

Смолян и 3субсидирани бройки за РЕКИЦ. 

 

Разходи за местни дейности 
 

 

     Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските данъчни 

и неданъчни приходи, постъпления от продажби, трансферите за капиталови 

разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските 
приходи. За 2018г. в частта „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ 

сме се съобразили с приетата от Общински съвет годишна програма за 
разпореждане с имоти общинска собственост  сгради сме заложили 3015199 лв. 

и за постъпления от продажба на земя – 3 660 000 лв.  

 

 Функция „Общи държавни служби” 

 

      В тази функция са предвидени 3 544 100 лв., като за издръжка на 
общинската администрация са планирани 2 464 100 лева, /в т.ч. стипендии 

доктори  10 000 лв., стипендии ученици  4 000 лв., еднократни помощи в размер 

на 15 000 лв., представителни разходи общинска администрация /кмет на 
община, кметове на населени места/  15 000 лв.,   издръжката на кметства  
825 000 лв.  

      Планираните средства за заплати, други възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на Общински съвет Смолян са в размер на 255 000 лева., в т.ч. 

представителни разходи за Общински съвет 5 000 лв. 

 

 Функция „Образование” 

 

            Функция „Образование“ е планирана издръжка в размер на 1 035 300 лв., 

като в това число  за детски градини 892 100 лева, за полудневните групи в 

детските градини /с.Ряка , с.Кутела и с.Виево/ 38 200 лв., които са за работни 

заплати, осигуровки и издръжка. Във Функция „Образование“ са предвидени и 

средства за НУФИ Широка лъка по Решение на Общински съвет Смолян в 

размер на 20 000 лева.  Във Функция „Образование“ влиза и ЦПЛР – 
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Ученическо общежитие „В.Димитров“ с 40 000 лева. / приходи от такси /.  В 

тази функция е необходимо и дофинансиране за  намаление на карти за 
пътуване на ученици в размер на 45 000 лева.  
 

  Функция „Здравеопазване” 

 

          Издръжката за хранителни продукти, стопански  инвентар и облекло, 

материали, вода и ел. енергия, за външни услуги, текущ ремонт и за 
застраховки, в т.ч. реализираната продукция на детска кухня е заложена както в 

приходната, така и в разходната част на бюджета, съгласно Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

община Смолян.  Във Функция „Здравеопазване“ е заложен и разход за 
Програма Инвитро в размер на 5 000 лева. 
     

  Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

        

      Община Смолян подпомага финансово дейността на юридически лица с 
нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с физически 

и сетивни увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Експерти 

осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел, 

оказват професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на 
всички организации и дейности. Подпомагат изпълнението на публичните 
политики в социалната сфера.  
      Заложени са средства за клубовете на пенсионерите и  инвалидите, както и 

средства  за намаление на карти за пътуване в размер на 25 000 лева,  помощи 

за столетници в размер на 3 000 лв. 

     Тук са планирани бюджетни средства  за  дофинансиране  недостига по 

национални програми съгласно Закона за насърчаване на заетостта и проекти 

по Оперативни програми за временна заетост в размер на 50 700 лв. 

    Община Смолян е задължена като работодател да осигурява работно облекло, 

лични предпазни средства, обслужване от фирми по трудова медицина и 

възстановяване на транспортните разходи на личните асистенти. Заложените 
суми за работно облекло, пътни разходи, инвентар и други  са  за сметка на 
собствените приходи. 

 

  Функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната 

среда” 

 

        Във функцията са разчетени средства за 4 230 470 лева. както следва: 
- за улично осветление в размер на 798 850 лв.,  

- ремонт и поддържане на пътища и улици 403 200 лв., 

- хоризонтална и вертикална маркировка 50 000 лв., 



9 

 

- зимно поддържане в населените места - община Смолян 351 280 лв., 

- оперативни програми – съфинансиране 297 140 лв., 

- дейност „Чистота“    2 330 000  лв., сумата от 770 000 лева е заложена за 
отчисления от Такса битови отпадъци по чл.60 и чл.64 за РИОСВ Смолян 

(отразена в приходната част, местни дейности като друго финансиране по 

§93 – 39). 

  

 

 

 

  Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

 

          Планираните разходи за Функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности” възлизат на 660 200 лева. 
В тази функция са обезпечени спортни дейности,  включително и спортен 

календар в размер на 151 000 лв., културен календар 132 500 лв., както и 

средствата за фонд работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за  
обреден дом  в размер на 72 500 лв.  

Налага се необходимостта от допълнителен финансов ресурс, с който да 
се осигури  ФРЗ и осигурителни вноски на допълнителните субсидирани  

бройки към ФА „Родопа“ и Духов оркестър. Разходите възлизат на 304 200 лв.  

 

 Функция „Икономически дейности и услуги” 

 

Планираният бюджет в тази функция е в размер на 3 023 179 лева. 
От тази функция се финансират заплатите и осигуровките на всички 

отдели от „Управление, стопанисване на общинската собственост“. Програма 
„Туризъм“  95 000 лв., Целевите средства за зимно поддържане са в размер на 
860 100 лв., Младежки дейности  13 000 лв., Международен младежки обмен  

40 000 лв., ОКОЦ – Планетариум с астрономическа обсерватория  150 000 лв. 

       

Съгласно писмо от Министерство на финансите с изх.№ 08-00-

1357/02.01.2018 г. и на основание чл.106 от ЗПФ  от 01.01.2018г. започва 
прихващане на дължимите суми по предоставения и не погасен в срок 

безлихвен заем от ЦБ. Прихващането ще се извърши от средствата утвърдени 

на Община Смолян с чл.52 от ЗДБРБ за 2018г. под формата на целева субсидия 
за капиталови разходи 1 785 600 лв. и обща изравнителна субсидия в размер на 
1 139 900 лв. За 2018г. сумата на прихващането е в размер на    2 925 500 лв., 

разпределена съгласно писмото на Министерство на финансите.                                               
 Взето е ново Решение № 665/12.01.2018 г. на Общински съвет Смолян 

относно поемане на временен безлихвен заем от ЦБ на Република България в 

размер до 3950000 лева.                                                  
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  Съгласно чл.103, ал.1 от ЗПФ в сила 01.01.2018г. ще бъде отпуснат нов 

дългосрочен  заем от ЦБ в размер на 2 950 000 лв., а сумата от 1 000 000 лева 
ще бъде прихваната от целевата субсидия за капиталови разходи.   

  Средствата  за капиталови разходи на община Смолян за 2018 година са 
в размер на 3 254 600 лв., от тях след прихващането остават  785 600 лева 
Целева субсидия и 2 469 000 лева Собствени бюджетни средства. 
    

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 

Резултатите които се очакват от прилагането на  Проекта на бюджет на 
Община Смолян за 2018г.  се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и 

законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока 
събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на 
общината.  
  

          АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПИЙСКИЯ 

СЪЮЗ. 

 

 Предлаганият проект на бюджет на Община Смолян за 2018г., не 
противоречи на нормите от по висока йерархия  и на европейското 

законодателство. 
 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.1и чл.21,ал.1,т.6 

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 то Закон за Местното Самоуправление и 

Местната Администрация /ЗМСМА/, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г., ПМС №332/22.12.2017г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян 

 

Общински съвет -  Смолян  
 

РЕШИ: 

 
I. Приема бюджета на Община Смолян за 2018 година,  както следва: 

 

1. ПО ПРИХОДА    37 722 622  лв.,  в т.ч.                                           

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  
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 (разпределени по функции, дейности, параграфи )    съгласно  

Приложение №1А                                             20 216 707 лв. в т.ч.: 

• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  19 592 115 лв.  

• Преходен остатък държавни дейности от 2017г.         624 592  лв. 

Приложение №6А  в това число : 

- Преходен остатък                                   731 487 лв. 

- Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове        -90 478 лв. 

- Друго финансиране                                 -16 417 лв. 

                                                                            624 592 лв. 

1.2.Приходи за местни дейности в размер на        17 505 915 лв.                        

 (разпределени по функции, дейности, параграфи съгласно     Приложение 

№1Б) , в т. ч. 

а) Данъчни приходи в размер на   3 675 000 лв. 

б) Неданъчни приходи в размер на 11 737 199 лв. 

в) Трансфери за местни дейности в размер на 2 785 600 лв., в т.ч.  

• Обща изравнителна субсидия  1 139 900 лв. 

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  860 100лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности     785 600лв. 

г) Финансиране в размер на     – 691 884 лв., съгласно Приложение №1Б 

д) Преходен остатък местни дейности от 2017г. в размер на        960 116 лв., 

съгласно  Приложение №6Б в това число : с целеви характер – 960 116лв., от 
тях за Капиталови разходи  406739 лв. 
 

2. ПО РАЗХОДА                    37 722 622  лв.,  в т.ч.                                                                 

2.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с 
държавни приходи (разпределени  по функции, дейности, параграфи), съгласно 

Приложение №1В        20 216 707 лв.       

2.2. Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности, 

параграфи), съгласно Приложение №1Г          17 505 915 лв. 

3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 
община Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано 

бюджетно салдо. 

 

II. Утвърждава разпределението на преходния остатък от  2017г.  по 

съответните функции, дейности, параграфи  съгласно Приложение №6. 

1.   Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2017г. по 

съответните функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности 
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по бюджета на общината за 2018г. съгласно  Приложение №6 А. 

2.    Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2017г. по 

съответните функции, дейности, параграфи  за местни дейности по бюджета на 
общината за 2018г. съгласно  Приложение №6Б. 

 

III. Приема програма за капиталовите разходи през 2018 година, в размер на 
3 254 600 лева, съгласно Приложение №23 

 

IV. Утвърждава Целевата субсидия за капиталови разходи определена със 
закона за държавния бюджет за съответната година, същите се разпределят за 
делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. 

 

V.  Утвърждава поименен списък на обектите, които ще се финансират по 

§40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно  

Приложение № 24 

 

VI. Утвърждава разходите за заплати  през 2018г.  без звената, които 

прилагат система на делегирани бюджети и определя: 

• Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация“, съгласно  Приложение №8 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г., съгласно 

Приложение №7 

VII.  Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 
2018г.  Приложение № 2 

VIII. Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и 

данъка при възмездно придобиване на имущество за 2018г., съгласно 

Приложение № 3 

IX. Утвърждава : 
 Членски внос за Асоциация В и К в размер на 10 000 лева; 
 Членски внос за НСОРБ в размер на 11 000 лева; 
 Еднократни помощи в размер на 15000лв. Упълномощава 

кмета на общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице (за 
една календарна година), а над 500лв. помощите да се отпускат след решение 
на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; 

 Средства за столетници в размер на 5 000 лева; 
 Стипендии за доктори  в размер на 10 000 лева.; 
 Стипендии за ученици в размер на 4 000 лева; 
 Сумата в размер на 5 000 лева за финансово подпомагане на 

двойки с репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/; 

  Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 20 000 лв;    
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  Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 
 25 000лв.; 

 Средства за спортните клубове в размер на 30 000 лв., които 

се  разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта в съответствие с изискванията на Наредба 
№12  - Наредба за критериите , реда и условията за финансово подпомагане на 
спортните клубове в община Смолян; 

 За компенсиране намаленията на пътуванията в градския 

транспорт в размер на 45000 лв. за ученици; 

 За спортен календар в размер на  51 000 лева; 
 За културен календар в размер на 132 500 лева; 
 Програма за туризъм в размер на   95 000 лева; 
 За младежки дейности  в размер на 13000лева; 
 Утвърждава разходите за заплати през 2018г. по функции, 

дейности и параграфи. 

 

X. Приема следните лимити за разходи: 

• средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала да се определят в размер на 3% върху планираните 
средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения, както и работно облекло; 

• За представителни разходи на общинска администрация, кметове 
и кметски наместници в размер на 15000лв; 

• За представителни разходи на Общински съвет в размер на 
5000лева; 
 

XI. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, 

имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 

обратно за 2018 година по Приложение №25 в рамките на утвърдените 
бюджетни кредити, след осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 

 

XII. Съгласно чл. 219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, лицата от педагогическия персонал, които работят в малко 

населено място, извън местоживеенето си  имат право на възстановяване на 
извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до 

местоработата и обратно при условията  и по ред, определени в наредба на 
министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. 
Средствата за компенсиране на превозните разноски на педагогическия 

персонал  се предоставят от централния бюджет на съответния ПРБ. 

 

XIII. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение №26  



14 

 

 

XIV. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен (второ-

степенни разпоредители) по бюджета на Община Смолян , съгласно 

Приложение №27   

 

XV. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския 

бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, 

договори за рекламна дейност и други собствени приходи,  като за целта се 
издават заповеди. 

 

XVI. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси 

Общинския съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани 

промени, както следва: 
  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; 

  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 

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

размер на разходите; 

В изпълнение на правомощията си по т. XVI Кметът издава заповеди. 

XVII. 1. Определя максимални размери както следва : 
 

 На дълга, който неможе да надвишава 15% от съотношението на 
плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и 

общата изравнителна субсидия за последните 4години; 

 На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани 

през 2018г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи 

за последните 4години; 

 На намали поетите ангажиментите за разходи – с 10-20%, / поради 

високият размер на наличните поети ангажименти, които съгласно 

ЗПФ са  в максимален размер до 50% от средният размер на 
отчетените разходи за последните 4 години/; 

  Просрочените задължения от предходната година / за 2017год./, които 

ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 

313498лв -  50  на сто от просрочените задължения;  
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 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година са в размер на 52000лева. 

  

 2.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 

 максималния 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; ограничението не се прилага за задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 максималния размер на ангажиментите за разходи, които 

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

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не 
се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения; 

 просрочените задължения от предходната година, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до  50 на сто от 
просрочените задължения; 

  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през бюджетната година са в размери определени от второстепенните 
разпоредители; 

 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния 

размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната 
година; 

 разчетите за разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за 
съответната година, 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; 

 други показатели, включително такива, определени в закона 
за държавния бюджет за съответната година; 

 индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз; 

 актуализирана бюджетна прогноза. 
Контрола  по изпълнението на т. XVII 2. възлага на кмета на общината. 
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XVIII. Утвърждава отпускането на  дългосрочен безлихвен заем за сметка 
на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на 
следващата бюджетна година /31.12.2019година/ съгласно чл.103, ал.1 от 
Закона за публичните финанси /ДВ бр.91/2017г./ в размер на 2 950 000 лева, 
като максималният размер на заема не може да надвишава размерите на общата 
изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на 
съответната община, приети с годишния закон за  ДБРБ; 

 

XIX. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните 
средства през 2018г.   

 разходите за делегираните от държавата дейности се 
извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по 

предназначение, като разходите за трудовите възнаграждения и стипендии са 
приоритет. 

 Постъпилите собствени приходи се разходват в следната 
поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с 
дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. 

енергия, отопление, вода, неотложни текущи ремонти. 

 

XX. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 
общински бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия 

от Общински съвет бюджет. 
 

XXI. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за 
събиране на всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения 

през 2018г. 
 

XXII. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да 
одобрява  командировките в страната и чужбина на Председателя на 
Общинския съвет.  

 

XXIII.  Поемането на задължения и извършването на разходи да се         
извършват до размера на предоставените трансфери и реализирани собствени 

постъпления и да се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения, храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 

 

XXIV. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни 

средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени 

заеми от набирателни и извънбюджетни сметки. 

 

XXV. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен 
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кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 

 

XXVI. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се 
използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, 
както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по 

програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по 

други международни програми и споразумения. 

 

XXVII. Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2018 година 
просрочени задължения към 31.12.2017 година и да предприеме действия за 
събиране на всички просрочени вземания.  

   

XXVIII. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2018 

година, съгласно приетите решения на Общински съвет – Смолян. 

 

XXIX. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата 
по бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на 
приетия бюджет. 
 

XXX. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 
бюджета, съгласно Приложение №28     

 

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНАТА 

  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 

 


