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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - БЯЛА СЛАТИНА  
 

 
РЕШЕНИЕ   № …….. 

 
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Бяла Слатина за 

2013 г. 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 
  

На основание Докладна записка  от кмета на общината с изх. № 08-00-23/ 
08.02.2013 г., чл. 11, чл.12, чл.27 и чл.28  от ЗОБ, чл. 21, ал. 1, т. 6  и чл. 52, 
ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА,  във връзка с    
разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2013 г., ПМС  1 / 09.01.13 г. 
за изпълнение на ЗДБ на РБ за 2013 година, Наредба № 10 на Общинския 
съвет за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 
общината, 

 
Р Е Ш И :  

 

 Приема бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г. по прихода и 
разхода по функции и дейности, както следва: 

1.По приходите в размер на   11 777 460 лв. /съгласно Приложения 1 
и Приложения 2 и 2а/. 

                 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер 
на  7 783 108   лв.  

в т.ч.: 

1.1.1. Обща  субсидия за финансиране на делегираните от държавата 
дейности в размер на                            7 186 141 лв. 

1.1.2. Преходен остатък  от 2012 год.                450 805 лв.,в т.ч. 

   - Функция „Образование”                        432 920 лв. 

           -  Преходно жилище                                   8 875 лв. 

                  -  Наблюдавано жилище                            6 510 лв. 

                  -  Дом за деца с умствена изостаналост  2 500 лв. 

     1.1.3    Собствени приходи      8 661 лв.   / Приложение 2  /  

     1.1.4.    Възстановен заем      141 497 лв. 

           1.1.5.    Задължения по финансов лизинг  минус 3996 лв.    

    

      1.2.Приходи с местен характер в размер на    3 994 352 лв., в т.ч.: 

1.2.1.  Данъчни приходи в размер на  730 000   лв. 
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1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на  1 417 688  лв. 

    1.2.3.  Обща изравнителна субсидия и др. трансфери в размер на              
1 501 300 лв.                                                                                          

1.2.4.  Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за 
местни дейности в размер на   309 800 лв., в т.ч. 

- за основен ремонт и придобиване на ДМА     186 400   лв. 

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища   123 400 
лв. 

1.2.5. Средства за погасяване на заеми /Ф”Ен. еф.”и ПУДООС/ в размер 
на минус  116 687 лв. 

1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища    
58 300 лв. 

1.2.7. Преходен остатък от 2012 година в размер на   34 586 лв., в т.ч. 

 - Дейност „Целодневни детски градини и ОДЗ” –           382 лв. 

 -функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда”   кап. р-ди 33 928 лв. и 276 лв. издръжка 

1.2.8. Друго финансиране  17 000 лв. 

1.2.9. Получен заем фонд ”ФЛАГ”  4 690 425 лв. / 4450000+240425/ 

1.2.10. Предоставен заем – минус 4 690 425 лв. 

1.2.11. Възстановен заем 133 709 лв. 

1.2.12. Предоставен трансфер  минус 54 540 лв. 

1.2.13. Задължения по финансов лизинг  минус 36 804 лв. 

 2. По разходите в размер на   11 777 460 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и параграфи, съгласно  ЕБК , съгласно 
Приложение №3 , в т.ч.: 

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на  8 293 548 лв. 

       от тях:  

2.1.1. Държавни трансфери    7 186 141  лв. 

2.1.2. Преходен остатък   450 805 лв. 

2.1.3  Собствени приходи   8 661  лв. 

2.1.4. Местни приходи /дофинансиране/   510 440   лв. 

             2.1.5. Възстановен заем      141 497 лв. 

            2.1.6.  Задължения по финансов лизинг  минус 3996 лв.    
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  2.2. За местни дейности в размер на 3 483 912   лв. 

2.2.1. Местни приходи  2 858 379  лв. 

2.2.2. Инвестиционна програма  625 533  лв. 

в т.ч.: 

 субсидия от РБ   309 800 лв. 

 от собствени приходи   281 805  лв. 

 преходен остатък  33 928 лв. 
 
3. Приема програма за капиталовите разходи по обекти и източници 

на финансиране  в размер на  3 601 769 лв., съгласно Приложение №4 . 

                 4.  Определя максималния размер на дълга, както следва: 

        4.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. -                     
4 690 425   лв. 

        4.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. -      
0   лв. 

        4.3. Максимален размер на общински дълг и общински гаранции към 
края на 2013 година -        4 773 882 лв. / 4 690 425+83 457/ 

   5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва 
за: 

        5.1. Помощи за погребения    -   3 000 лв. 

               5.2. Безплатен превоз на социално слаби и лица с увреждания    -     
2 000 лв. 

          6.  Приема следните лимити на разходи: 

                    6.1. Социално-битови разходи в размер до 3 % от начислените 
трудови възнаграждения за делегираните от държавата дейности и за 
местните дейности. Начина на използване на средствата се определя по 
решение на общото събрание на работниците и служителите. 

                   6.2. Разходи за представително работно облекло на държавните 
служители за една календарна година  в размер на 250 лв. 

6.3. Помощи за лечение и пострадали физически лица от бедствия 
и аварии  10 000 лв. (по решение на Общинския съвет) 

6.4. Представителни разходи на кмета в размер на 20 000 лв. и на 
председателя на общинския съвет в размер на 6 000 лв. 

6.5. За подпомагане разходите за погребение, съгласно чл.35 от 
Постановление № 1 / 09.01.2013 г.на Министерски съвет за изпълнение на 
Държавния бюджет на Република  България за  2013 г. – помощ в размер до   
200 лв. 
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В помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, 
некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне 
на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинския съвет. Помощта се 
предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица. 

                      6.6.Утвърждава разходи за клубове на пенсионера и инвалида за 
2013 година в размер на   10 000 лв. 

 7. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи 
и изравнителна субсидия за дейности на РУ на МВР – Бяла Слатина по 
осигуряване на сигурността на гражданите  в размер на 6 000 лв. и 
упълномощава Кмета да сключи договор. 

 8. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи 
и изравнителна субсидия за дейности на РУ „Противопожарна безопасност 
и защита на населението” – Бяла Слатина по осигуряване на сигурността на 
гражданите  в размер на  3 000 лв. и упълномощава Кмета да сключи 
договор. 

      9. Определя числеността на персонала за делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, 
определени по единните разходни стандарти съгласно т.10 от РМС № 327 / 
25.04.2012 г – 81 броя и 13.5 броя – дофинансирани с общински приходи, 
или общо 94,5 броя. Приема числеността и годишните средства за работни 
заплати на  персонала  в дейностите, финансирани с местни приходи 
/местни дейности /.  /Приложение 5/ 

   10.  Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на 
транспортни разходи.  Размера на транспортните разходи да се изплати на 85 
% от действителните разходи съгласно  Приложение 6.  Упълномощава кмета 
на общината, със заповед да извършва актуализация на списъка (Приложение 
6) при необходимост. 

   11. Утвърждава разчета за субсидии на читалища - организации 
с нестопанска цел, както следва: 

 от държавни субсидии         235 163 лв. 

 преходен остатък                      5 515 лв. 

 от местни приходи  /дофинансиране/   54 000  лв. 

12. Утвърждава разходи в размер на 60 000 лв.  за развитие на 
спорта и упълномощава кмета да  ги разпределя на основание чл.59, ал.1 и 
ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

13. Утвърждава сумата от 16 150  лв. за дофинансиране с 
местни приходи на дейност „Общообразователни училища” съгласно 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година, във връзка с издръжката на 
маломерните и слети паралелки. 
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14.   В изпълнение на Закона за защита на животните за 
осъществяване дейностите по овладяване популацията на безстопанствените 
животни планира парични средства в размер на 10 000 лв. в  издръжката на 
местна дейност “Приюти за безстопанствени животни” /писмо ФО-1 / 
21.01.2013 г. на МФ - Указания за разработване на бюджета на общините за 
2013 година/. 

15. Утвърждава План-сметки за разходите и числеността на 
щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно 
Приложения №7 и 7а. 

16. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити, съгласно Приложение № 8 . 

17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените 
средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по 
тримесечия и по месеци. 

     18. При спазване на общия размер на бюджета и при 
възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, 
доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните 
правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/: 

    18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 
видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, 
без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните от държавата дейности. 

    18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове 
разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една 
бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните 
дейности. 

      18.3. Да кандидатства за средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на  общинския 
план за развитие. 

    18.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

  18.5. Да разработва и възлага подготовката на общински 
програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 
реализиране на определените годишни цели на общината.  

        19.  Възлага на кмета да: 

19.1. Определи конкретните права и отговорности на 
второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити. 

19.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за 
финансово управление и контрол. 
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        19.3. Предлага  на общинския съвет да се прехвърлят 
средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от 
държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от 
държавата дейности по образование, при условие че няма просрочени 
задължения в  делегираната дейност, от която се пренасочва. 
     19.4. Да отразява служебно със заповед промяната по 
общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от 
„Други неданъчни приходи”. 
     19.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет 
с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения  и 
спонсорства и в  съответствие с волята на дарителя, донора. 
 
      20. Дава съгласие възникналият временен недостиг на 
бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се покрива 
текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки на 
общината, съгласно чл.24 от Закона за общинските бюджети. 
 
     21. Дава съгласие временният недостиг на средства по 
извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните 
програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, 
извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от 
Управляващия орган. 
 
    22. Приема  за информация  размера на просрочените 
задължения за 2012 година, съгласно  отчета за изпълнение на бюджета 
към 31.12.2012 година в размер на 504 763 лв. Определя просрочени 
задължения в размер на  51 367 лв., които ще бъдат изплатени през 2013 
година, съгласно изготвен план – график / Приложение №9/. 
 
  23. Приема  за информация  размера на просрочените вземания 
към 31.12.2012 година  в размер на    164 032 лв.  и определя  сума в 
размер на  1100 лв., която ще бъде събрана през 2013 година.    
/ Приложение № 9а/ 
 
  24. Утвърждава Справка за прихода и разхода на 
извънбюджетните  фондове и сметки, които ще функционират през 2013г., 
съгласно Приложение № 10.  
 
  25. Утвърждава бюджет на Община Бяла Слатина по агрегирани 
бюджетни показатели, съгласно Приложение №11 на Министерство на 
финансите. 
 
       26.  Разходването на бюджетните средства /без целевите 
средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

  26.1.  Разходите за делегираните от държавата дейности се 
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извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по 
предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии 
са приоритетни; 

  26.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при 
следната поредност: за трудови разходи; за разходи, свързани с дейности, 
за които се събират такси, за хранителни продукти; за неотложни сезонни 
разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи и 
аварийни ремонти; за покриване на просрочени задължения от минали 
години в размера, определен по т. 22. 

 27. Задължава ръководителите на бюджетни звена, 
финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 1 
месец след приемане на бюджета на общината от Общинския съвет 
конкретни мерки за неговото изпълнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА 
 БЯЛА  СЛАТИНА :....................................... 
                                  ( инж. Иво Цветков ) 
 


