
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№80 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

              На основание чл.52, 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 разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г. и 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 

общинския бюджет на община Септември, Общински съвет – гр.Септември, 

Р Е Ш И : 

1. Приема бюджета на Община Септември за 2016 година , както следва : 

1.1. По приходите в размер на 13 760 000 лв., в т.ч.: 

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  7 002 875 лв.     
в т.ч.: 

   1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на   6 717 097 
лв. 

   1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на 285 778 лв.,  по ФО № 1 от 
2016 г. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 757 125 лева ,  в т.ч.: 

  1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      1 190 150лв. 

  1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  2 111 600 лв. 

  1.1.2.3. Помощи и дарения от страната в размер на 50 000 лв. 

  1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на 1 934 300 ,  в т.ч.: 

  1.1.2.4.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  1 856 800 лв. 

  1.1.2.4.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  77 500лв. 

  1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на  443 
000лв. 

  1.1.2.6. Временни безлихвени заеми  м/у бюджетни и сметки от  ЕС в размер на (–) 
1 029 423 

  1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на   2 324 647 лв.  

  1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки  и др. лица в страната (-) 185 900 
лв. 

  1.1.2.9. Друго финансиране  (-)  95 340 лв. 



  1.1.2.10. Преходен остатък от 2015 година в размер на 14 091 лв., 

 

 

1.2. По разходите в размер на  13 760  000 лв., разпределени по функции, дейности и  
параграфи 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 002 875 лв. 

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи в 
размер на  

 694 328 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на  6 062 797 лв. 

2. Приема разпределението от преходния остатък от 2015 година  в размер на 299 
869  лв., по съответните функции и дейности от бюджета на общината, съгласно 
Приложение № 13 

3. Приема инвестиционната програма за 2016 година / поименен списък по обекти, 
видове разходи и източници на финансиране / в размер на 17 965 685 лв. съгласно 
Приложение № 1 

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер 
на  443 000 лв., включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в 
размер на 443 000лв.  

3.2.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 
на общински нефинансови активи и други собствени приходи в размер на  567 000 лв. 

3.3. Приема разчет за разходите за финансиране  на проекти със собствени средства в 
размер на 500 000 лв. 

3.4. Приема разчет за разходите с други приходи в размер на  16 465 685 лв.с източник 
на финансиране спечелени проекти и кредити от фонд ФЛАГ,подлежащи на 
договаряне. 

3.5 Приема разчет за нов общински дълг със заем от банки в страната в размер на 700 
000 лв. за  

погасяване на кредит. 

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

4.1. Членски внос –  6 000 лв. за участия в Сдружения на общини ; 

4.2. Стипендия в размер на 5040 лв. и 12 000 за деца по религиознание и образование 

4.3. Обезщетения и помощи за социални погребения в размер на 20 000 лв.;  

4.4. Обезщетения и помощи на домакинствата за лечение и други 20 000 лв.; 

4.5. Културен календар на общината в размер на  50 000 лв. 

4.6. Разходи за обучение на служители в общинска администрация. в размер на 5 000 
лв.; 



4.7. Разходи по чл.40, ал.2 и чл.54 от Закона за защита на животните в размер на 2 000 
лв.; 

4.8. Субсидии за : 

4.8.1. Читалища – 148 680 лв., -  по държавен стандарт и дофинансиране на състави 
към читалищата в размер на 6 000 лв. както следва: 

 Читалище Варвара – 2 000 лв. -в т. ч. 1 500 лв. за Мъжка певческа група; 

 Читалище Карабунар – 1 000 лв.- в т.ч. 1 000 лв. за Детски танцов състав; 

 Читалище Ветрен – 1 000 лв. - в т.ч. 1 000 лв. за Танцов състав; 

 Читалище Ковачево – 1 000 лв.- в т.ч. 1 000 лв. за Танцов състав; 

 Читалище Семчиново – 1 000 лв. - в т.ч. 1 000 лв. за Детски танцов състав; 

4.8.2. Спортни клубове –  45 000 лв.  

4.8.3. Организации с нестопанска цел 112 000 лв., в т. ч. 6 000 лв. за ДТС „Загоровче” и 
6 000 лв. за „Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен – Мераклии 2013”  и 
100 000 лв.  за новостроящ се храм „Св. Цар Борис Михаил” – гр. Септември. 

4.8.4. Субсидии за клубове на пенсионера и инвалида в размер на 7 000 лв. 

4.8.5. Субсидии за туристически дружества в размер на  2 000 лв. 

5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4   

6. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати за 
бюджетните дейности и организации за 2016 г. /без звената от системата на народната 
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети / , съгласно Приложение 
№ 14  

7. Приема следните лимити за разходи : 

7.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения 

7.2. Разходи за представителни цели  и международна дейност на кмета на общината 
в размер на 30 000 лв. 

7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв. 

7.4. Разходи за хонорарни плащания на адвокатски дружества в размер на 65 000 лв. 

7.5. Разходи за печат и издателство на местен вестник в размер на 40 000 лв. 

7.6. Разходи за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 77 500   лв. , в т.ч. 
целеви трансфер от РБ  

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски за пътуване от местоживеенето и обратно в размер  на 80% на 
база предоставени разходно оправдателни документи и действащата нормативна 
уредба, съгласно Приложение №10-11 



9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 година, съгласно 
Приложение 12 

10. Определя бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет , съгласно 
Приложения 2, 3-7 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи които мотат 
да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 % , съгл.чл.94 ал.1 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи , които могат да 
бъдат поети през 2016 г. в размер на 30 %, съгл. 94 ал.1 

13.Определя размера на просрочените задължения към 31.12.2015 г., които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2016 година и с кредит от банка в размер на.5 600 
000. лв.  

14. Възлага на кмета : 

14.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители . 

14.2. Да организира разпределението на бюджета на второстепенните разпоредители 
с бюджет по тримесечия, същият да бъде приведен в съответствие с Единната 
бюджетна класификация за 2016г. и утвърди разпределението. 

14.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от 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. 

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

15. 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 ЕС и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

15.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока за 
погасяване на заемите в съответствие с условията  на финансиращата програма, но не 
по-късно от края на 2016 г. 

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

15.3. 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. 

16. Упълномощава кмета :   

16.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства  за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
ЕС 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.  

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



 17. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени : 

17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 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. 

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

 18. Кмета на общината да актуализира бюджетната прогноза за местни дейности 
за периода 2017, 2018 и 2019г.. и до един месец внесе за разглеждане и приемане от 
ОбС.  

 19. Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане, съгласно 
Приложение №16. 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:    21   

Присъствали:                  21  

Гласували:         21  

“ЗА”                   18 

“ПРОТИВ”          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                        3  

  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 

 


