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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 74 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 52, 

ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 84, ал. 4, чл. 94, ал. 2 и 

ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., ПМС № 

380/2015 г. и Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

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

община Две могили и Докладна записка с вх. № 10 от 11.01.2016 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2015 г. съгласно 

Приложение 1 

2. Приема бюджета на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ за 2016 г., както следва: 

2. По прихода /Приложение 2/ 5 623 244 

 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 2 895 179 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 2 725 177 

2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  9 534 

2.1.3. Временно съхранявани средства - 2 462 

2.1.4. Преходен остатък от 2015 г. 162 930 

   

2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 728 065 

2.2.1 Данъчни приходи 483 040 

2.2.2 Неданъчни приходи 1 168 647 

2.2.3 Обща изравнителна субсидия 527 200 

2.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и снегопочистване 

на общински пътища 

83 000 

2.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 340 900 

2.2.6. Трансфери - 28 

763 

2.2.7 Временни безлихвени заеми 252 600 

2.2.8 Възстановена временна финансова помощ 58 050 



2.2.9 Временно съхранявани средства - 13 

448 

2.2.10 Погашение по дългосрочни кредити - 26 

432 

2.2.11 Друго финансиране - 15096

1 

2.2.12 Преходен остатък от 2015 г. 34 232 

   

2.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 

5 623 244 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 895 179 

2.3.2 Разходи за местни дейности 2 474 396 

2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавни 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия 

242 669 

2.3.4. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни дейности 11 000 

   

2.4. Утвърждава бюджетно салдо /по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на /минус/ 61909 лв. дефицит. 

3. Приема инвестиционната програма за 2016 г. в размер на 631 882 лв. съгласно 

Приложение 5. 

4.1. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 

Функция, дейност Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности  

Отбрана и сигурност 58 844 

ОДК 9 820 

Здравеопазване 90 580 

Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 220 520 

4.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2016 г. за местните 

дейности, както следва: 

Функция, дейност Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 54 405 189 

Местни дейности   

Общинска администрация 11 161 947 

Отбрана 7 43 716 

О Д К 6,5 46 010 

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 6 870 

Чистота 21 128 524 

Обреден дом 2 12 470 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 13 104 

Пещера „Орлова чука” 2 13 408 

Други дейности по икономиката 3 19 452 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

5.1. Членски внос           3 970 лв. 

5.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2015 г.      8 500 лв. 

5.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет     7 500 лв. 



5.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 118 740 

2. Финансиране на детско – юношески футбол 10 000 

3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

 Всичко: 132 480 

6. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 

6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 

общообразователните училища 

 1,5 % 

6.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината 

4 000 

6.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 1 000 

7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /приложение 6/. 

8. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2016 г съгласно приложение 7. 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  

в размер на 299609  лв. съгласно Приложение 8 

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015-2017 г. съгласно приложение 9 

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., както следва: 

Кметство Батишница 

Кметство Баниска 

Кметство Могилино 

Кметство Помен 

Кметство Бъзовец 

Кметство Чилнов 

Кметство Кацелово 

Кметство Острица 

Кметство Каран Върбовка 

СОУ Две могили 

ОУ с. Баниска 

ОДК 

ЦДГ Две могили 

ЦДГ Баниска 

ОП”Обществено хранене” 

ЗЖЛУИ Могилино 

ЦНСТВХУИ Две могили 

ЦОП 

12. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. 230 000 

12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г.  

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2016 г. 

293 876 

12.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. съгласно 

приложение 10. 

13. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2016 г. , като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 5682 х.лв. / 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 



14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2016 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават  7034 х. лв. /30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

15. Определя размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2016 г., съгласно приложение 11 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2016 г., съгласно Приложение 12 

17. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

- лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 

- за разходи за възнаграждения; 

- разходи за ел.енергия, вода и телефони, горива; 

- за покриване на просрочени задължения от минали години 

- хранителни продукти; 

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

18.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду 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. 

18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

18.3. Разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни н разходи по т. 2.3.4. от настоящото решение. 

18.4. 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, донора. 

19. Възлага на Кмета: 

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

19.3. Да организира разпределението и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

19.4. 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 и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделни общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на 

Министерството на финансите. 

19.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до 

неговото преустановяване. 

20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

20.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно 

от края на 2016 г. 

20.2. при предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

20.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по 

решение на Общински съвет. 

21. Упълномощава Кмета: 



21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие 

че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се 

спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове и на други донори, по международни, национални и други програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план 

за развитие. 

21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


