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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 
№ 906 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46 

 
 
 

ОТНОСНО: Проект на бюджет 2015 година. 
 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на на кмета на 
община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.94, ал.2 и 
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във 
връзка е чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2015г., Постановление                         
№ 8/16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2015г. 

                                               Р Е Ш И: 
 

1. Приема бюджета на Община Смолян за 2015 година,  както следва: 
 

1.1. ПО ПРИХОДА               33557235лв.,  в т.ч.                                            
 

1.1.1.  Приходи за делегирани държавни дейности                                   
(разпределени по параграфи съгласно приложение №1)                 15438142 лв. в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности             14649609лв.                                                                         
                                                                                   

1.1.1.2. Преходен остатък                     875928лв. 
1.1.1.3. Средства за разпореждане от/за извънбюджетни сметки       74367лв. 
1.1.1.4. Чужди средства от други лица            13028лв. 

 
1.1.2. Местни приходи                             

 (разпределени по параграфи съгласно приложение №2)                            18119093лв. 
1.1.2.1. Данъчни приходи         3711000лв.                                                           
1.1.2.2. Неданъчни приходи        8386000лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери        1788700лв.                 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                    639800лв. 
1.1.2.5. За изграждане и основен ремонт на пътища              938600лв. 
1.1.2.6. Заеми от банки                                                             360000лв. 
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1.1.2.7. Друго финансиране                                                                  754320лв. 
1.1.2.8. Преходен остатък                                                                   3769313лв. 

 
1.2. ПО РАЗХОДА                                                                    33557235 лв.,  в т.ч.                                                                
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни 
приходи (разпределени  по параграфи съгласно Приложение № 3)  15438142лв.       
1.2.2. Разходи за местни дейности( разпределени по параграфи съгласно 
Приложение №4                                     18119093 лв. 
 
2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края 
на 2014г. икономии по съответните дейности за делегираните държавни 
дейности по бюджета на общината за 2015г. съгласно  Приложение №5. 
 
3. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края 
на 2014г. икономии по съответните дейности за местни дейности по бюджета 
на общината за 2015г. съгласно  Приложение №6. 

 
4. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година, 
съгласно Приложение № 7. 

 
5. Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена със 
закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за 
делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на 
тази субсидия могат да се предвиждат капиталови. 

 
6. Поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“  Приложение № 7. 

 
7. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2015г.  
Приложение № 8 

 
8. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, 
имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 
обратно за 2015 година по Приложение №9 в рамките на утвърдените 
бюджетни кредити, след осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 

 
9. От 01.01.2015 година, съгласно чл. 40 в от Закона за народната просвета 
лицата от педагогическия персонал имат право на възстановяване на част от 
извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до 
местоработата в друго населено място и обратно при условия и по ред, 
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано 
с министъра на финансите.  

 
10. Средствата за компенсиране на част от превозните разноски на 
педагогическия персонал  се предоставят от централния бюджет на 
съответния ПРБ, Постановление №8/16.01.2015 за изпълнение на държавния 
бюджет. 
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11. Утвърждава: 

� помощи по решение на Общинския съвет в размер на 
17000лв., в това число – 2 000 лв. за погребения и 15 000 лв. други помощи. 
Упълномощава кмета на общината да отпуска тези помощи в размер до 500 
лв. за едно лице, а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности. 
� стипендии по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 лв., в това 
число 7 000 лв. за лекари и 3 000 лв. за ученици. 
� клубовете на пенсионерите в размер на 10 000 лв.  
� Нестопански организации – съюзи /инвалиди, военно инвалиди, диабетици, 
слепи, глухо-неми и други/ в размер на 10 000 лв.  
� средства за спортните клубове в размер на 15 000 лв., които се разпределят 
от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта 
и спорта. 
� за компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в 
размер на 45 000 лв. за ученици и 10 000 лв. за инвалиди. 
� За представителни разходи на общинска администрация, кметове и 
кметски наместници в размер на 15 000лв; 
� За спортен календар в размер на  40 000 лв. 
� За културен календар в размер на 140 000лева, в т.ч. 10 000 лв. за събора в  
с. Гела; 
� Програма за туризъм в размер на 108 760лева; 
� Утвърждава разходите за заплати през 2015г. по функции и параграфи. 
 
12. Дава съгласие средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала да се определят в размер на 3% от планираните средства за 
работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения. 

 
13. Възлага 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. Задължава кмета на общината на тримесечие да внася предложение 
в Общинския съвет за одобряване на направените промени в бюджета, по 
които са получени суми. 

 
14. 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, без да изменя общия размер на разходите; 
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� Да се сключи договор с Министерството на културата за съвместно 
финансиране на културните институти на територията на община Смолян. 

� 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 или трайно намаляване 
на бюджетните разходи. 

В изпълнение на правомощията си по т.14     Кметът издава заповеди;  

15. 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 5 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 30 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; 
� размера на просрочените задължения от предходната година, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година; 
� размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през бюджетната година; 
� 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. 
 

 16.Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните 
средства през 2014г.   
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� заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 
медикаменти. 
� храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  здравните 
и образователните заведения. 
 
17. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява 
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет 
и на Кмета на общината.  
 
18. 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. 
19. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
набирателни и извънбюджетни сметки. 
 
20. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен кредит 
за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 

 
21. На основание чл.94, ал.3 от ЗПФ общински съвет приема просрочените 
задължения на СОУ „Отец Паисий” гр.Смолян в размер на 129600лв., като 
задължава директора на училището да предложи план за погасяването им в 
срок от 1 месец от приемане на Решението. 

 
22. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и 
утвърждава бюджетите за 2014 година на второстепенните разпоредители. 

 
23. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки 
за финансиране на проекти по оперативните програми да се покрива от 
временен или безлихвен заем от бюджетни, извънбюджетни и набирателни 
сметки до възстановяването им от Управляващия орган. 

 
24. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява 
при съблюдаване на приоритети: 
24.1. разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 
размера на предоставените трансфери и се използват по предназаначиние, 
като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 
24.2.постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за 
трудови доходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за 
неотложни разходи - горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи 
ремонти. 

 
25.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия 
от Общински съвет бюджет. 
 
26.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 
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проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на 
Европейския съюз и по други международни програми и споразумения. 
 
27.Възлага на кмета на община Смолян да разплати през 2015 година 
просрочени задължения към 31.12.2014 година и да предприеме действия за 
събиране на всички просрочени вземания.    
 
28.Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2015година, съгласно 
приетите решения на Общински съвет – Смолян. 
 
29.Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по 
бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на 
приетия бюджет. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1 Проект за приходите „държавна отговорност“  
Приложение № 2 Проект за приходите „общинска отговорност“  
Приложение № 3 Проект за разходите „държавна отговорност“  
Приложение № 4 Проект за разходите „общинска отговорност“  
Приложение № 5 Предложение за разпределение на преходния остатък 
„ държавна отговорност“ 
Приложени № 6 Предложение за разпределение на преходния остатък 
общинска отговорност“ 
Приложение № 7 Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. 
и §40-00 
Приложение № 8 План график просрочени задължения 2015г.  
Приложение № 9 Списъци на длъжностни лица, имащи право на пътни 
разноски за вътрешноградски транспорт 

 
 
 

 29-23-18 
 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                             /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


