
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на 

Община Смолян за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 

2020година 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

След направения анализ и отчет на дейността на Общинския съвет  стана ясно, 

че направените разходи за фонд работна заплата и осигурителни вноски по параграф 

0200 и 0500  -  са включени разходи за периода 03.2019г. до 12.2019г.  възнаграждения 

на общинските съветници.  Разходите за издръжка  е включена отчетената ел енергия 

по ИТ /електромер/ на сесийна зала в размер на 9021лв.  

Предвиденият бюджет за 2020год. от 350000лева е покрил на 93% стари разходи. 

Със заповед на кмета на общината от сумата 350000лева е актуализирана сума и за 

капиталови разходи параграф 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“  в размер на 

33474лв. 

 Предложените промени  в бюджета на  община Смолян за 2020г.  са свързани с 

настъпили промени по отношение на необходимите средства за текущата бюджетна 

година, спазване на финансовата дисциплина  и  чл.19  ал. 3, 4, 5 и 6 от  Правилникът 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Предлагам за вътрешно компенсирани промени по бюджета  на Община Смолян 

да са в следните направления: Функция „Общи държавни служби“ • Дейност „Общински 

съвет“ да се завиши с 200000лева.  Да се направи актуализация на бюджета за 

Общински съвет Смолян дейност 123, като завиши общият размер на разходите на 

бюджета в размер на 200000лв - в параграф 0200 „други възнаграждения и плащания“ – 

160000лв и параграф 0500 „Задължителни осигурителни вноски“ -  40000лв с цел 

спазване  и изпълнение на чл.19, ал.3 и  ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация.  



Компенсираните промени да  бъдат за сметка на направените икономии в 

културен календар 110000лв, спортен календар 60000лв, и от издръжка външни услуги 

/вода ел, енергия, текущ ремонт/ общинска администрация - 30000лв. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет  Смолян да приеме 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси  

1. Общински съвет Смолян дава съгласие да бъде увеличена инвестиционната 

програма на Община Смолян в размер на 35000лв  за капиталови разходи дейност 

„Общински съвет“ параграф 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“, като бъдат 

компенсирани от дейност „Общинска администрация“ 619 параграф 5400 „Придобиване 

на земя по чл.199 от ЗУТ“ в размер на  - 35000лв; 

2. Дава съгласие да бъде променена в завишение Дейност 123 -„Общински съвет“ 

в размер на 200000лева , като завиши  -  

• в параграф 0200 – 160000лв; 

• и параграф 0500 -  40000лв. 

Средствата в размер на 200000лева да бъдат осигурени чрез компенсирана 

промяна от местна дейност „Общинска администрация“ 

• Културен календар  в размер на    - 110000лв; 

• Спортен календар в размер на      -   60000лв; 

• Издръжка външни услуги /вода, ел.енергия, текущ ремонт/  „Общинска 

администрация“                               -  30000лв. 

3. Промените да бъдат отразени по бюджета на Община Смолян за 2020 година и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН  

         /Венера Аръчкова/ 


