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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 668 
 

 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 34 
 

 
 

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

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 52, ал. 1 и 

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 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 2018 г., ПМС № 332/22.12.2017 г. 
за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. 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 

 

Р Е Ш И: 

 

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  

 (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. 
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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  860 100 лв. 

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

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

Приложение № 1В                20 216 707 лв.       

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

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

2. 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 

по бюджета на общината за 2018г. съгласно  Приложение № 6А. 

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 и изменя Приложение № 23 като: 

 Пренасочва средства в размер на 50 000 лв. от І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 

ПО ЗДБРБ 2018 г. точка 1. Изграждане улици на територията на 
община Смолян, дейност 606 § 52-06 – ул. "Маестро Атанасов" за 
обект в точка 2. Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа, 
дейност 832 § 52-06 - SML3247/ SML2248,Смилян -Букаците/- Люлка 
–Сивино; 

 В ІІ. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – изменя текста по 

дейност 606 § 51-00 „Ремонт на улици и пътища на територията на 
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Община Смолян в т.ч.: пътя на Долна махала на с. Кутела и 

Сираковска махала, пътя от разклона до с. Градът и към с. Ряка за 
изкърпване на пътната настилка.“ 

 В II СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – изменя текста по 

дейност 284 § 52-06 – „Обекти свързани с "бедствия, аварии и 

катастрофи, и превенция при риск от бедствия и аварии“. 

 Пренасочва средства в размер на 400 000 лв. от ІІ. СОБСТВЕНИ 

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, Устройствено планиране, дейност 619 § 54-

00 - Придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ /право на преминаване, 
отчуждаване на имоти/ в т. ч. за улици, пътища, гробища и друга 
техническа инфраструктура (сумата остава 100 000 лв.) в Разходи за 
строително монтажни работи, дейност 606 § 51-00 Ремонт на улици и 

пътища на територията на Община Смолян (сумата става 900 000 лв.).    
 

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: 

• Одобрява общата численост и структура на общинската администрация в 
общината съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА – 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 15000 лв. Упълномощава кмета на 

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

  Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 25 000лв.; 

 Средства за спортните клубове в размер на 80 000 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, в това число 20 000 лв. 
за постановки и дейност на РДТ „Николай Хайтов“; 

 Програма за туризъм в размер на   95 000 лева; 

 За младежки дейности  в размер на 13000 лева; 

 Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. 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 15000 лв.; 

• За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5000 лв.; 

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 
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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   

 

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 прави предложения за 
актуализация на 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. 

 

 



 

 

6 

 

 

XVII. 1. Определя максимални размери както следва : 
 

 На дълга, който не може 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 2018 г. 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 2017 год./, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в 

размер до 313498 лв. -  50  на сто от просрочените задължения;  
 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година са в размер на 52000 лева. 
  

 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 
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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. 

 

XVIII. ОТПАДА ТЕКСТА: Утвърждава отпускането на  дългосрочен 

безлихвен заем за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не 
по-дълъг от края на следващата бюджетна година /31.12.2019 година/ съгласно 

чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси /ДВ бр.91/2017 г./ 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; 

Гласуване 29-29-15 

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

 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.  
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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. ОТПАДА ТЕКСТА: Дава съгласие при недостиг на бюджетни 

средства да бъде изтеглен кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 

500 000 лв. 

Гласуване 29-29-15 

 

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     

 

 

29-29-24 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


