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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРАЖИЦА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. Детелина Борисова
Кмет на Община Стражица
ОТНОСНО: Съставяне и приемане бюджет на Община Стражица 2013 година.
Уважаеми съветници,
Бюджетът на Община Стражица е разработен на основание Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 година, Закона за общинските бюджети,
разпоредбите на Постановление №1/09.01.2013 г. на Министерски съвет за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2013 година и основните принципни
насоки на Министерство на финансите, дирекция “Финанси на общините” отразени във
ФО - 1 от 21.01.2013 година.
С чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. са
приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета
на Община Стражица за 2013 година под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия,
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/, целева субсидия
за капиталови разходи /вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища/.
Бюджетът на Община Стражица е съставен в лева по пълна бюджетна
класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, дейностите, групите
и функциите на държавния бюджет, определени с Единната бюджетна класификация за
2013 година.
Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и
стойностни показатели, определени в Решение № 327 на Министерския съвет от 2012
г.(изм. с РМС № 850 от 2012 г. и РМС № 20 от 2013 г.). за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за
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определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през
2013 г.
Средствата от преходния остатък от 2012 г. за финансиране на делегираните от
държавата дейности са планирани и разпределени в същите функции и дейности по
бюджета за 2013 година.
Средствата за заплати за 2013 г. за делегираните от държавата дейности се
определят в съответствие с разпоредбите на § 52 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 година и на § 1
от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 1 от 2013 година.
1. Функция „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
Средствата за заплати за 2013 г. за делегираните от държавата дейности се
определят в съответствие с разпоредбите на § 52 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 година и на § 1
от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 1 от 2013 година.
В местните дейности на функцията са предвидени разходи за издръжка и
възнаграждения на председателя на общинския съвет и общинските съветници, размера на
средствата за издръжка на общинската администрация.
2. Функция „Отбрана и сигурност”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани
средства за:
- материално стимулиране на обществените възпитатели;
- издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
- възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- издръжка на Детските педагогически стаи;
- издръжка на районните инспектори /кварталните отговорници/;
В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности“ са разчетени средства за отбранително-мобилизационни
мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението
при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане
на военновременна система за управление, за колективните средства за защита.
В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии” са разчетени средствата, преведени по решения на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
(МКВП) през 2013 г. като трансфер по §31-18 от централния бюджет.
В дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии” се предвиждат и отчитат средства за неотложни и непредвидени
разходи, свързани със защитата на населението.
Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия”.
Предвидении са средства за вписаните в Регистъра доброволни формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.
3.Функция „Образование”
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Делегирани от държавата дейности
В дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения”(ЦДГи ОДЗ) са планирани разходите за обучението и възпитанието на
децата от 1 до 6 години. Те включват средствата, определени с формулата, на база
стандартите за дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група
(на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, както и добавките за децата в детските градини. Първите два
стандарта включват средства за заплати, други възнаграждения на персонала,
осигурителни вноски, средства за квалификация на педагогическия персонал и средствата
по ЗЗБУТ. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна (целодневна или
полудневна) група към детска градина включва средствата за заплати, други
възнаграждения на персонала, осигурителни плащания и издръжка - средствата за
осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на
педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.
В дейност 318 „Подготвителна група в училище” са планирани текущите
разходи за децата от целодневни или полудневни подготвителни групи към училище.
Допълнително над единните разходни стандарти в тези дейности се включват
средствата, получени по добавките за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи и за децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в ЦДГ.
Съгласно Забележка 2 в Приложение № 5 към чл. 4 от РМС № 265 от 2011 г., не по-малко
от 40 на сто от размера на добавката за дете/ученик на ресурсно подпомагане се
изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане на обучението на
тези деца.
В дейностите 321, 322, 324 и 326 са планирани всички разходи на училищата –
общообразователни и професионални. Средствата по единните разходни стандарти за
ученик (РМС № 20 от 10 януари 2013 година за изменение на РМС № 327 от 2012 г.,
изменено с РМС № 850 от 2012 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез
общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне
на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.),
разпределени чрез формула и средствата по добавките на учениците се включват в
бюджетната дейност, в която се отнася училището. В единните разходни стандарти по
образование не са включени средствата за стипендии на учениците, за учебници и учебни
помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ клас, за закрила на
децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, за
компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал, за
финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.
Преходните остатъци от стипендии са разчетени в разходен § 40-00 от ЕБК.
В дейност 337 «Извънучилищни дейности» са планирани разходите на
извънучилищните дейности: средства за заплати, други възнаграждения на персонала,
осигурителни вноски и част от издръжката – средства по ЗЗБУТ и за квалификация на
педагогическия персонал.
В дейност 389 «Други дейности по образованието» се отчитат средствата за
безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст, включително разходите за
ученическите микробуси – за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала,
осигурителни вноски на шофьорите на училищните микробуси, разходи за горива,
винетки, застраховки и др. Тези разходи се финансират с целеви трансфери (§31-28) от
централния бюджет.
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Местни дейности
В дейност 311 Целодневни детски градини са планирани разходите в
целодневните детски градини за издръжка, включително електроенергия, вода,
отопление, храната на децата и др.
4. Функция „Здравеопазване”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” – в
рамките на средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати,
други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка по
ЗЗБУТ.
В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на
средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други
възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.
Местни дейности
В дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” – са
планирани разходите за издръжка на детските ясли и млечната кухня.
5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Делегирани от държавата дейности
Определените средства по единни стандарти за съответната дейност осигуряват
разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни
вноски от работодатели и издръжка.
Местни дейности
В дейност 524 „Домашен социален патронаж” са планирани разходите за
заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от
работодателя и издръжка.
В дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” са планирани разходите
на клубовете, а в дейност 532 „Програми за временна заетост” – разходи за заплати,
осигурителни вноски и за издръжка.
6.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Делегирани от държавата дейности
В дейност 713 „Спорт за всички” се отчитат целевите средства за подпомагане на
физическото възпитание и спорта, предоставени на общината за общинските детски
градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Те се
предоставят като обща субсидия за делегираните от държавата дейности и се отчитат по
съответните разходни параграфи, съгласно одобрените от МОМН проекти на училищата и
детските градини.
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Неизразходваните целеви средства от 2012 г. за спортни дейности на учениците и
на децата в детските градини не се възстановяват в централния бюджет, а се използват за
същите цели през 2013 година.
Дейност 738 „Читалища”
Субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност е разпределена между
читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните
читалища (ЗНЧ).
Местни дейности
В дейност 714”Спортни бази за спорт за всички” на основание чл. 59, ал. 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта, са планирани средства за издръжката на
регистрираните като юридически лица с нестопанска цел спортни организации и
общинските спортни мероприятия.
В дейност 745 "Обредни домове и зали" по §42-14 "Обезщетения и помощи по
решение на общинския съвет" са предвидени средства за подпомагане разходите за
погребения.
7.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Във връзка със задължението на кметовете на общини да осигуряват изграждането,
експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно
осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост, съгласно чл. 6,
ал.3 от Закона за енергетиката, в дейност 604 „Осветление на улици и площади” са
планирани разходи за заплати, възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и за
издръжка.
8.Функция „Икономически дейности и услуги”
В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища” са планирани средствата от целевата субсидия за капиталови разходи,
предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища.
Разходите, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на
животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на
безстопанствените животни, са планирани в дейност 878 „Приюти за безстопанствени
животни”.
При изготвяне на проекта на бюджет за 2013 г. в частта за капиталовите разходи,
финансирани от собствени приходи, са спазени изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за
2013 г., съгласно които паричните постъпления от продажба на общински нефинансови
активи (§40-00) се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ
ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани
заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Приходната част на бюджета е разработена в две части: в частта на държавните
приходи и в частта на приходите с общински характер.
В частта на държавните приходи са включени :
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- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, приета с чл.10 ал.1 от
ЗДБРБ за 2013 година, разпределена по дейности;
- Размера на средствата, определени по решение на Общинския съвет за
реализираните икономии като преходен остатък от делегираните държавни дейности към
31.12.2012 година.
- Собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните
бюджети.
В частта на приходите с общински характер са предвидени постъпленията от:
- имуществени и други данъци;
- местни такси;
- постъпления от продажба на общински нефинансови активи, приходи и доходи от
собственост, приходи от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, дарения и
помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи;
- трансферите за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища), определени с чл. 10, ал. 1 от
ЗДБРБ за 2013 г.
- частта (размерът) на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които
са предвидени за финансиране на обекти в местните дейности, включително за
изграждане и основен ремонт на общински пътища;
- размера на средствата определени по решение на Общинския съвет за
реализираните икономии като преходен остатък към 31.12.2012 година.
В изпълнение на чл. 11 ал. 7 от Закона за общинските бюджети
Предлагам следния проект за решение:
Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 9, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет гр. Стражица
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на община Стражица за 2013 година както следва:
І.
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ПО ПРИХОДА
разпределени по параграфи съгласно приложение № 1
в т. ч.
Приходи с държавен характер
- неданъчни приходи
- обща допълваща субсидия
- преходен остатък
- преходен остатък от валута

9 702 804

5 850 237
31 000
5 438 218
375 780
5 239
6

Приходи с общински характер
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
- обща изравнителна субсидия
- трансфер за зимно поддържане и снегоп. на общински пътища
- целева субсидия за капит. разходи за финансиране на местни дейности
в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища
- предоставени трансфери по ПМС №207/2010 г.
- временни безл. заеми между бюджетни и извбюджетни сметки
- възстановен заем от ПУДООС
- възстановени заеми от др. Банки
- временни безлихвени заеми от/за чужди средства /нето/
- друго финансиране
- преходен остатък
ІІ. ПО РАЗХОДА
разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1, в т. ч.
1 За делегираните от държавата дейности
2
За местни дейности
В т. ч.
- резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности
3 За дофинансиране
В т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки
4 Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели
съгласно формата по Приложение № 2 към ФО-1/21.01.2013 г. на МФ
5 Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. по
обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3
6 Утвърждава поименен списък на обектите съгласно чл. 14, ал. 2 от
ЗДБ за 2013, които се финансират чрез § 40-00 „Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи”
7 Приема разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение №4
8 Приема план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове
съгласно Приложение №5
в т.ч. от фонд „Приватизация”
9 Приема следните лимити за разходи както следва:
- представителни разходи
- СБКО в размер на 2 % върху начислените тр. възнаграждения
10 Приема разчет за целеви разходи както следва:
- други субсидии и плащания
- помощи за погребения
- подпом. на лиценз. сп. клубове и общ. меропр. съгл. Приложение №6
В т. ч.
- футболни клубове
- общински мероприятия
- клубове на пенсионера съгласно Приложение № 7
- за чествания и празници съгласно Приложение № 8
- субсидия за читалища съгласно Приложение № 9
2

3 852 567
591 600
2 305 815
821 700
93 100
392 400
220 500
-146 120
105 000
-12 954
- 106 174
-400 000
-30 022
238 222
9 702 804
5 850 237
3 651 531
50 000
201 036
10 362

1 008 256

318 886
504 242
6 723 553
120 889
10 000

3 000
500
26 000
21 000
5 000
21 000
68 300
159 911
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11. Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи в размер на 85 % по автомобилния и железопътния
транспорт в рамките на одобрените средства от Министерство на финансите за
работещите в образованието и 50 % от действителните разходи за останалите дейности
съгласно приложения № 10, № 10а, 10б, 10в, 10 г, 10д, 10е;
12. Приема разходите за заплати за делегираните от държавата дейности за 2013
година, съгласно Приложение № 11.
13. Приема числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 г. за местни
дейности съгласно Приложение № 12.
14. Утвърждава план - сметката за приходите и разходите на ОП ”Странични
дейности” съгласно Приложение № 13.
15. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и приема техните
бюджетни сметки през 2013 г., съгласно Приложение № 14
16. Определя /съгласно чл. 11 и при спазване на чл. 12 от ЗОД/
16.1. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
 Безлихвен заем от ПУДООС - главница – 12 954 лв. и лихва 0 лв.
 Кредитна линия – овърдрафт – 106 174 лв. и лихва – 486 лв.
17. Утвърждава План – график за разплащане на отчетените просрочени
задължения съгласно Приложение № 15 към ФО – 1/21.01.2013 г.
18. Одобрените средства по общинския бюджет да се разпределят по тримесечия и
по месеци и се утвърдят от кмета на Общината.
19. Дава съгласие
19.1 Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.
19.2 Да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в
делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от
държавата дейности по функция "Образование", при условие че няма просрочени
задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.
20. Възлага на кмета на общината:
20.1 Със заповед да определи правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджетни кредити от втора и трета степен;
20.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото
отстраняване, като уведомява съответните органи.
20.3 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;
21. При спазване общия размер на бюджета 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) :
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21.1 Да 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 делегираните от държавата дейности;
21.2 Да 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 и
размер в частта за местните дейности;
21.3 Да се разпорежда с резерва за неотложни и непредвидени разходи за местни
дейности;
21.4 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;
21.5 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти;
21.6 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;
22. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на кмета на
общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
23. Дава съгласие временния 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.
24. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани чрез и от
общинския бюджет да разработят и представят в срок от един месец от приемането на
бюджета, конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

ИНЖ. ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА

Кмет на община Стражица
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