
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    И В А Й Л О В Г Р А Д

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№28

Взето на извънредно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 11.03.2014 
година, Протокол  №3.          

Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., Постановление на 
Министерски съвет №3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 г., Наредбата за условията и 
реда  за  съставяне  на  бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  за  следващите  три  години,  за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград

                   
                    Р Е Ш И:

Общински съвет Ивайловград:                                                                                   

1.  Приема  бюджета  на  Община  Ивайловград  за  2014  г.  в  размер  на  5 333 734  лв. 
разпределени, както следва:

1.1. Приходи                                                                                                                   5 33  3   734   лв.
в т.ч.:

1.1. 1. Приходи за делегирани от държавата дейности                                       2     385 973 лв.  
в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата 
дейности в размер на      2 280 051 лв.

1.1.1.2. Финансиране  /-8065/лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2013 година в размер на 113 987 лв., съгласно Приложение № 2.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 2     947     761 в., в т.ч.:  
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 205 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 118 314 лв., в т.ч.:

• Неданъчни приходи от собственост в размер на 444 000 лв.;
• Неданъчни приходи от общински такси в размер на 440 814 лв.;
• Неданъчни приходи от продажба на общинско имущество в размер на 90 000 
лв.;
• Неданъчни приходи от концесии в размер на 109 000 лв.;
• Други неданъчни приходи /глоби, санкции, дарения/ в размер на 53 500 лв.;
• ДДС и други данъци върху продажбите в размер на /-19 000/ лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 888 000 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 770 000 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 118 000 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 774 600 

лв., в т.ч.: 
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 482 600 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 292 000 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на /-30 196/ лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 51 248 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на /-62 097/ лв. 
1.1.2.8. Преходен остатък от 2013 година в размер на 2 392 лв., съгласно Приложение № 

2.



1.2. По разходите в размер на 5 333 734 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, 
съгласно Приложение № 1. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 385 973 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 947 761 лв., в т.ч.:

• резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 59 000 лв.;
• разходи за лихви, в размер на 15905 лв.;
 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 10 000 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2014 година (поименен списък по обекти, видове 
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 261 612 лв., съгласно Приложение № 
3, като: 

2.1. Одобрява  разпределението  на  целевата  субсидия  за  капиталови  разходи,  вкл.  и  за 
изграждане  и  основен  ремонт  на  общински  пътища  в  размер  на  774 600  лв.,  съгласно 
Приложение № 3.

2.2. Приема разчет на разходите, финансирани със собствени приходи, в размер на 482 652 лв., 
съгласно Приложение № 3.

2.3.  Приема разчет на разходите, финансирани от други целеви средства, в размер на 4000 лв., 
съгласно Приложение № 3.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
3.1. Членски внос – 1 805 лв., за членуване в НСОРБ, НАПОС и НАСОРБ;
3.2. Обезщетения и помощи по решение на общински съвет (за погребение, за подпомагане 

дейността на „Медицински център – I” ЕООД- в ликвидация и други) – 32 000 лв.;
3.3. Субсидии за:                                                      

3.3.1. Читалища – 50 000 лв., 
3.3.2. Спортни  клубове  –  11 000  лв.,  от  които  за  Футболен  клуб  „Раковски”,  в 
размер на 7500 лв., за Шахматен клуб – 3 500 лв. , пенсионерски клубове – 3500 лв.

4. Приема следните лимити за разходи: 
4.1. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 

2 000 лв.
4.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер 800 лв.

5. Утвърждава  списък  на  длъжностите  и  на  лицата,  които  имат  право  на  транспортни 
разноски:

5.1. За пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 4.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно 
Приложение № 5 .

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода ( 2014, 2015, 
2016 г.), съгласно Приложение № 6.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 3 100 000 лв.



9.2. Намеренията  за  поемане  на  нов  дълг  по  чл.13  от  ЗОД  през  2014  г.,  се  определят  в 
размерите, съгласно Приложение №8.

10. Определя  максимален  размер  на  новите  задължения  за  разходи,  които  могат  да  бъдат 
натрупани през 2014 година до 5 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 
години. 

11. Определя максимален размер на ангажиментите на разходи, които могат да бъдат поети през 
2014 година до 30% от от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. 

12. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2014 година в размер на 67 578 лв. 

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 
година в размер на 504 057.20 лв. 

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
14.1. В  частта  за  делегираните  от  държавата  дейности  –  между  утвърдените  показатели  за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при 
условие,  че  не  се  нарушават  стандартите  за  делегираните  от  държавата  дейности  и  няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

14.3. В  разходната  част  на  бюджета  за  сметка  на  резерва  за  непредвидени  и/или  неотложни 
разходи по т.1.2.3. от настоящето решение. 

15. Възлага на кмета: 
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 
15.4. 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  увеличение  на 
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

15.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4  от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните 
записки към тях. 

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните 
общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

16. 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. 

16.1. 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 
2014 година. 

16.2. При  предоставяне  на  временни  безлихвени  заеми  от  временно  свободни  средства  по 
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

16.3. 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 
ОбС. 



17. Упълномощава кмета: 
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 

за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на 
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

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

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение 
№ 9.

  ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ - 13  
  ПРИСЪСТВАЛИ –  12
  ГЛАСУВАЛИ:                             

      “ЗА” – 9
                              “ПРОТИВ” – 1
                              “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2

 11.03.2014 г.                            
  гр. Ивайловград        
                          
                               
                         ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ: 
                                                                                                      /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/


