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Проект на Решение 
 

На основание чл.52, ал1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.11,ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД, и във връзка с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ПМС № 367 от 29.12.2011 
г., и Наредба № 7 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Златоград, Общински съвет - Златоград  

 
РЕШИ: 

 
1.Приема бюджета на община Златоград за 2012 г., както следва: 
1.1  ПО ПРИХОДА в размер на                              6 287 518 лв. 
 /разпределен по видове приходоизточници съгласно Приложение №1/, в т. ч. 
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. :  3 696 976 лв. 
1.1.1.1. Обща субсидия за държавни дейности 3 525 746 лв. 
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за ДД 50 700 лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2011 г. 120 530 лв. 
1.1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. : 2 590 542 лв. 
1.1.2.1. Данъчни приходи   309 860 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи 1 148 530 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия за МД  615 700 лв. 
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопоч.на общински пътища 70 400 лв. 
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в т.ч. 160 400 лв. 
1.1.2.5.1. за изгр.и осн.ремонт на общински пътища 160 400 лв. 
1.1.2.6. Предоставени трансфери /собствено участие по проект по ОП/ - 50 119 лв. 
1.1.2.7. Преотстъпени трансфери  - 38 800 лв. 
1.1.2.8. Възстановяване на временен безлихвен заем от извънбюдж.сметка 95 954 лв. 
1.1.2.9. Друго финансиране в т.ч. 278 617 лв. 
1.1.2.9.1. Заеми и погашения на главници - 121 047 лв. 
1.1.2.9.2. Преходен остатък от 2011 г. 399 664 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДА                              6 287 518 лв.  
/разпределен  по параграфи, дейности и функции, съгласно Приложение №2 и №3/, в т. ч. : 
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в т.ч.  3 909 113 лв. 
1.2.1.1. От държавни трансфери 3 696 976 лв. 
1.2.1.2. От местни приходи 212 137 лв. 
1.2.2. За местни дейности в т.ч. 2 378 405 лв. 
1.2.2.1. Резерв за местни дейности 67 000 лв. 
1.3. Бюджет на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по 
Приложение № 14 към писмо № ФО-1 от 10.01.2011 г. на МФ. 
1.4. Разпределение на преходния остатък от 2011 г. по съответните функции и дейности от 
бюджета на общината, съгласно Приложение № 4 
1.5. Разчет на разходите на второстепенен разпоредител кметство с. Старцево, съгласно 
Приложение № 5 
1.6. Разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови 
разходи от държавата дейности и за местни дейности по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, както и поименно 
изброяване на обектите, които се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на 
общински нефинансови активи, съгласно Инвестиционна програма за капиталови разходи за 
2012 г. 
1.7.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
1.7.1. Членски внос – 2 000 лв. 
1.7.2. Помощи за погребение - 500 лв. 
1.7.3. Субсидии за : 
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1.7.3.1. Читалища – 6 200 лв., в т.ч.под формата на капиталов трансфер – 3 200 лв. 
1.7.3.2. Организации с нестопанска цел – 5 600 лв. 
1.7.3.3. Спортни клубове – 8 000 лв. 
1.7.3.4. Пенсионерски клубове – 8 640 лв. 
1.7.3.5. МБАЛ – 66 189 лв. под формата на капиталов трансфер 
1.7.4. Помощи по Решение на Общински съвет – 8 000 лв. 
1.7.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по 
т.1.7.3, свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 
1.8. Приема следните лимити за разходи: 
1.8.1. Социално-битови разходи за персонала по трудово правоотношение в дейност 
„Общинска администрация” в размер на 2 % от начислените трудови възнаграждения, при 
условие че са реализирани икономии. Социално-битови разходи за персонала в делегираните 
от държавата дейности във функция „Образование”, функция „Здравеопазване” и функция 
„Социално подпомагане и грижи” в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения. 
1.8.2. Представителни разходи  в размер на 3 000 лв. в т.ч. за кмет на община – 2000 лв. и за 
председател на общински съвет – 1 000 лв. 
1.8.3. Определя размера на представително облекло за следните длъжности: 
Кмет на община – 400 лв. 
Заместник-кмет – 300 лв. 
Кмет на кметство – 120 лв. 
Кметски наместник – 100 лв. 
Председател на общински съвет – 400 лв. 
1.8.4. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по 
трудови правоотношения да се осигурят по 80 лв. при финансова възможност в рамките на 
бюджет 2012 г.  
1.9. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности 
по образование, които имат право на  заплащане на част от транспортните разходи: 

 Директор на училище  
 Директор на целодневна детска градина 
 Помощник директор на учебно заведение 
 Учител в учебно заведение 
 Възпитател в учебно заведение 
 Детска учителка в целодневна детска градина 

1.9.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.9 
1.10.  Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в Общинска администрация, които 
имат право на заплащане до 50 % от транспортните разходи от действителните разходи - по 
автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго 
населено място и обратно: 

 Главен счетоводител 
 Старши експерт „Личен състав и безопасност на труда” 
 Младши експерт „Стопански дейности” 
 Главен специалист „ЕСГРАОН” 
 Старши специалист „Административно обслужване и общинска собственост” 
 Технически сътрудник на кмет 
 Старши специалист „Устройство на територията” в кметство Старцево 

1.10.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.10. 
2. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
2.1. Максимален размер на дълга, който може да бъде поет през 2012 г. – 1 700 000 лв. /§ 37 
от ЗДБРБ за 2012 г./ 
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2012 г. – 2 095 366 лв. /434 366 лв. 
поет дълг преди 2012 г. + 1 661 000 лв. нов дълг поет през 2012 г./ 
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2.3. Определя разходи за обслужване на  поетия  към началото на годината общински дълг 
съгласно приложение № 6 
3. Приема числеността на персонала и разпределение на средствата за заплати по дейности,  
съгласно Приложение № 7  
3.1. Определя 65 бройки численост на персонала в общинска администрация до 01.03.2012 г. 
и 59 бройки численост на персонала в общинска администрация в сила от 01.03.2012 г. в т.ч. 

 46 бройки от 01.01. до 01.03.2012 г. и 49 бройки от 01.03.2012 г., със средства 
по § 01, §02 и §05 в размер на 502 393  лв. за сметка на трансфера по единен 
разходен стандарт 

 19 бройки от 01.01. до 01.03.2012 г. и 10 бройки от 01.03.2012 г. 
дофинансирани бройки, със средства по § 01, §02 и §05 в размер на 94 810 лв. 
за сметка на общински приходи; 

4. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение 
№ 8 
4.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно т.І от Приложение №8, 
прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора: 
4.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 
4.1.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи. 
4.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките 
на утвърдената численост. 
4.2. Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 
системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени на 
услуги и управление на общинска собственост. 
4.3. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на 
делегирани бюджети да коригират през 2012 г. със събраните собствени приходи приходната 
и разходната части. 
4.4. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на 
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за 
направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други 
бюджети. 
4.5 Упълномощава кмета на общината да извърши компенсирани промени по плана в 
делегираните от държавата дейности във функция „Образование” въз основа на 
представените утвърдени бюджети от училища и детски градини. В плана на делегираните от 
държавата дейности да се включат собствените приходи на училищата, детските градини, 
планувани от съответните директори.  
5. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от 
бюджета за 2012 г. в размер на 248 575 лв. и просрочените вземания към 31.12.2011 г., които 
да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 52 338 лв. 
5.1. Приема План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, 
съгласно Приложение № 9 
6. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране 
на проекти по Оперативни програми да се покрива от временни безлихвени заеми от 
бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия 
орган. 
7. Дава съгласие при възникване на неотложни и доказани потребности през 
бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да: 
7.1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите 
разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и 
стипендии в частта за делегирани от държавата дейности. 
7.2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една 
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта 
за местни дейности. 
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7.3. 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. 
7.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране 
на общински програми и проекти. 
8. Възлага на кмета на общината : 
8.1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и 
донора. 
8.2.  Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида и размера за 
просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 
тяхното намаляване и ликвидиране. 
9. Общински съвет – Златоград,  отпуска средства в размер на 1 400 лв. от бюджета на 
община Златоград за 2011 г. от местни приходи за гориво на служебните коли на гранична 
полиция, обслужващи ГКПП  ( за осигуряване на обществения ред  и контролни функции в 
района  на ГКПП, опазване имуществото на параклиса „Св. Св. Константин и Елена”) и 1 400 
лв. за гориво на служебните коли на РУ на МВР- Златоград (за изпълнение на дейности по 
обществения ред и  безопасността на движението). Средствата са разчетени в дейност „Други 
дейности по вътрешна сигурност”. 
10. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
10.1. Разходите за „държавните” дейности се извършват до размера на предоставените 
трансфери и се използват по предназначение като разходите за трудови възнаграждения и 
стипендии са приоритетни. 
10.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност : за трудови 
разходи, за покриване на общинския дълг, за покриване на просрочените задължения от 
минали години в размера определен по т.5, за разходи свързани с дейности, за които се 
събират такси, за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи / горива, ел.енергия, 
отопление, вода, и неотложни текущи ремонти/. 
11. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят и представят в срок до 31.03.2012 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от 
Общински съвет бюджет. 
12. След извършване на корекция на МФ за увеличаване на бюджетните взаимоотношения 
във връзка с включването на Центъра за обществена подкрепа като делегирана от държавата 
дейност, със сумата от 12 000 лв. предвидена за осигуряване на заплати и ОВ на персонала 
нает към центъра за три месеца, да се намали плана в дейност „Центрове за обществена 
подкрепа” дофинансирана с местни приходи и да се увеличат бюджетните кредити в дейност 
„Резерв”. 
 
 
 
 
Вносител, 
 
 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на община Златоград 


