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4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 

тел/факс: (03071) 2589; централа: 2551 (вътр.24);   E-mail:  obs@zlatograd.bg 

                                 Препис – решение: 
Взето на редовно  заседание на ОбС – Златоград, проведено на  26.02.2009 г, 
Протокол № 31 
 
 
 
ПО ТОЧКА: седемнадесета 
ОТНОСНО: Бюджет на община Златоград  - ДЗ на кмета на Общината, приложения, Обобщени 
становища на ПК  ФОСТ 

 

ОбС прие 
 

РЕШЕНИЕ № Д 319 

Общински  съвет Златоград, на основание  чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, 
чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30,ал.1 от ЗОБ, чл.9 от ЗОД, чл. 19 от Наредба № 7 на Общински съвет 
Златоград за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Златоград и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г, ,  

 
Р Е Ш И : 

 
ПРИЕМА ПЛАНЪТ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2009 Г. КАКТО СЛЕДВА : 
1  ПО ПРИХОДА                      7 613 214 лв. 
 /разпределен по видове приходоизточници съгласно колони за 2009 г. от  Приложение №1/, 
в т. ч. 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. :          4 392 969 лв. 
1.1.1. Обща субсидия за държавни дейности                4 010 743 лв. 
1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи                       25 000 лв. 
1.1.3. Възстановен трансфер                         - 885 лв. 
1.1.4. Преходен остатък от 2008 г.                               358 111 лв. 
 
1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. :             3 220 245 лв. 
1.2.1. Данъчни приходи                        238 000 лв. 
1.2.2. Неданъчни приходи                      829 710 лв. 
1.2.3. Обща изравнителна субсидия и др.трансф.за МД                  685 800 лв. 
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности                296 400 лв. 
в т.ч. : 
1.2.4.1. за изгр.и осн.ремонт на общински пътища                  188 700 лв. 
1.2.5. Временни безлихвени заеми                    - 11 124 лв. 
1.2.6. Задължения по финансов лизинг                    - 30 135 лв. 
1.2.7. Преходен остатък от 2008 г.                           1 211 594 лв. 
 
2. ПО РАЗХОДА                    7 613 214 лв.  
/разпределен  по параграфи, по дейности и по функции, съгласно колони за 2009 от  
Приложение № № 2, 3, и 4/, в т. ч. : 
2.1. За държавни дейности                4 392 969 лв. 
в т.ч. : 
2.1.1. Резерв за ДД /10 % от сумите по чл10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г./               401 074  лв. 
2.2. За дофинансирани държавни дейности                  57 587 лв. 
2.3. За местни дейности                 3 162 658 лв. 
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в т.ч. : 
2.3.1. Резерв за местни дейности /10 % от сумите по чл10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г./ 100 720 
лв. 
 
3. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2008 г. в размер на 1 569 705 лв., 
съгласно приложение № 7 
За държавни дейности                        358 111 лв. 
За дофинансирани държавни дейности                       2 027 лв. 
За местни дейности                             1 209 567 лв. 
 
4. Разчет за финансиране на капиталови разходи., съгласно Инвестиционна програма за 
капиталови разходи за 2009 г на Община Златоград, приета с Решение № Д318/26.02.2009 г.   
 
5. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 8 
 
6. Приема разчета за някои целеви разходи: 
6.1. За отпускане на помощи за лечение – 5 000 лв.  (Отпускането на средствата става с 
решение на общински съвет за всеки конкретен случай. Средствата за всяка помощ са до 500 
лв. срещу представени медицински документи за неотложно лечение и мотиварана 
невъзможност за осигуряването му.) 
6.2. За помощи за погребение на починали граждани 1 000 лв. 
6.2.1. помощта по т.6.2 се предоставят за самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане. 
6.2.2. в помощта по т.6.2 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, 
превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба, в размер до 200 лв. 
 
7.  Приема следните лимити за разходи: 
7.1. Социално-битови разходи за персонала, определени в размер на 3 на сто на база 
начислените трудови възнаграждения; 
7.2. Второстепенните ръководители на бюджетни звена определят със заповед размера на 
средствата за работно облекло в рамките на бюджетите си. 
7.3. Определя размера на представително облекло за следните длъжности: 

 Кмет на община – 450 лв. 
 Заместник-кмет – 400 лв. 
 Кмет на кметство – 180 лв. 
 Кметски наместник – 120 лв. 

7.4. Дава съгласие, за работно облекло на служителите от Общинска администрация по 
трудови правоотношения да се осигурят по 100 лв. на човек в рамките на бюджет – 2009 г., а 
на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки, средствата, предвидени по бюджета 
им за 2009 г.  
7.5.  Определя представителни разходи в размер на 8 500 лв. в т.ч. за кмет на община 
Златоград   –      6000 лв. и за председател на общински съвет – 2 500 лв. 
 
8. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
8.1. Максимален размер на новия общински дълг  – 1 706 483 лв.  
8.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2009 г. – 1 665 224 лв. 
8.3. Определя разходи за обслужване на общинския дълг съгласно приложение № 6, 
6.1 и 6.2 
 
9. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, от 
местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места 
– за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за коята 
няма кандидати от населеното място, в който  се намира седалището на предприятието или 
неговата териториална структура /Приложение 9/ 
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9.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5.9, 
размерът на средствата е в рамките на 85 % от действителните разходи по автомобилния 
транспорт до работното място и в работното време както и начина на отчитане и контрол на 
разхода. 
 
10. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва: 
- В детски градини с 2, 3 и 4 групи          760 лв. 
- В детски градини с 5 и повече групи       725 лв. 
 
11. Определя 69 бройки численост на персонала в общинска администрация в т.ч. 

 61 бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 454 000 лв. за сметка на 
трансфера по единен разходен стандарт 

 8 бр.дофинансирани бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 39 800 лв. за 
сметка на общински приходи; 

 
12.  Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати по бюджета 
на община Златоград,  съгласно Приложение № 10 
 
13. Приема бюджета на второстепенен разпоредител кметство с.Старцево съгласно, 
приложение № 11 
 
14. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финанисране на: 
14.1. местни дейности текущо да се ползват временни безлихвени заеми от извънбюджетни 
сметки и фондове на общината. 
14.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане за 
предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия. 
14.3. разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС 
да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет в 
размер до 100 000 лв. 
 
15. Възлага на кмета на общината да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия/месечния план е 1/3 от тримесечието/ и по 
второстепенни разпоредители в рамките на приетия обем по функции и дейности. 
 
16. В бюджетът в дейност „Общообразователни училища” и ЦДГ след утвърждаване на 
формулите  и представяне на бюджетите от директорите на училища и детски градини 
разпределени по параграфи от кмета на общината, да се извърши компенсирани промени по 
плана въз основа на представените разпределения на бюджетите на училищата и детските 
градини – делегирани бюджети.  
 
17. Възлага на кмета на общината : 
17.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити. 
17.2. 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. 
17.3. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при 
спазване на общия размер на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, предоставя 
следните правомощия на кмет : 
17.3.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на 
общите разходи на една бюджетна дейност, в частта на делегираните от държавата дейности; 
17.3.2. 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; 
17.3.3. В изпълнение на правомощията си по т. 17.3.1. и т. т. 17.3.2 кметът издава заповеди. 
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17.4. 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. 
17.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране 
на общински програми и проекти. 
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване 
на алтернативни източници на средства за реализиране на определените цели на общината. 
 
18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят и представят в срок до 30.03.2009 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 
от общинския съвет бюджет.  
 
19. Възлага на кмета на общината да информира  общинския съвет ежемесечно в подходяща 
форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените 
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 
 
20. Определя средства в размер на 143 120 лв. за разплащане на просрочени задължения от 
минали години. 
 
21. Да се предприемат мерки за събиране на просрочените вземания от минали години в 
размер на 58 655 лв. към 01.01.2009 г.,  като  през 2009 г.  се съберат 30 000 лв. 
 
22. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 2 500 лв. за издръжка на клубове 
на инвалиди на територията на община Златоград. Средствата да бъдат конкретизирани през 
бюджетната година с отделни решения на ОбС, съобразно необходимостта. Същите да бъдат 
разчетени в дейност “Клубове на пенсионери, инвалиди и други”. 
 
23. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на  4 500 лв. за издръжка на клубове 
на пенсионера на територията на Община Златоград. Средствата да бъдат конкретизирани през 
бюджетната година с решение на ОбС, съобразно необходимостта. Същите да бъдат разчетени 
в дейност „Клубове на пенсионери , инвалиди и други”. 
 
24. Общински съвет – Златоград отпуска средства в размер на 10 500 лв. от бюджета на 
Община Златоград за 2009 г. от местни приходи да се използват съгласно финансово 
осигуряване на спортни дейности-9 000 лв (спортен календар, спортни клубове)  и подръжка на 
спортни съоръжения -1500 лв, прието   с Решение № Д315/26.02.2009 г. на ОбС - Златоград. 
 
25. Общински съвет – Златоград отпуска средства в размер на 24 000 лв. от бюджета на 
Община Златоград за 2009 г. от местни приходи да се използват за културен  календар за 2009 
г, за участие в издаване на книга на Станислав Сивриев и съгласно Статута за духовно 
стимулиране, приети  с Решение № Д314/26.02.2008 г. на ОбС - Златоград. 
 
26. Общински съвет-Златоград определя да бъдат предоставени средства в размер на 100 000 
лв за МБАЛ “проф.д-р Асен Шопов” гр. Златоград, от които   60 000 лв - под формата на 
капиталов трансфер и   40 000 лв -  като субсидия.  Средствата да бъдат предоставени след 
сключен договор между общината и МБАЛ   с предназначение (изграждане на достъпна 
архитектурна среда, медицинско оборудване, ремонти дейности, енергийноефективни мерки,  
осигуряване на медицински специалисти ). 
 
27. Общински съвет – Златоград отпуска средства в размер на 1 000 лв. от бюджета на 
община Златоград за 2009 г. от местни приходи за гориво на служебните коли на гранична 
полиция и 2 000 лв. за гориво на служебните коли на РУ на МВР- Златоград Средствата са 
разчетени в дейност „Други дейности по вътрешна сигурност”. 
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28. Общински съвет – Златоград отпуска средства в размер на 3 500 лв. от бюджета на 
Община Златоград от местни приходи да се използват съгласно т.4. от Социална програма за 
2009 г., приета с решение № Д316/26.02.2008  
 
29. Одобрява  средства в размер на 3000 лв от §10 20 – “външни услуги” за  баластриране  в 
махала Оловото, с. Старцево; 
 
30. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
30.1. 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. 
30.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност : за трудови 
плащания, за покриване на общинския дълг, за разходи свързани с дейности, за които се 
събират такси, за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи / горива, текущи ремонти/. 
 

 
 

                                    Резултати от поименно гласуване: 
Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 14 13 0 1 

 
 

 
инж. Пламен Чингаров 
Председател на Общински съвет  
на Община Златоград 
 
 
Изготвил: 
Светла Чаушева, 
 Гл. Спец. “ТО на ОбС” 


