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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 599 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 45/29.01.2010 г. 
 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 във връзка 

с чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с § 

31 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2009 г., Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 11, ал. 7 

от Закона за общинските бюджети, чл. 11 от Закона за 

общинския дълг, Постановление на Министерския съвет № 324 от 

30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2010 г., Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение 

№ 265 по Протокол № 22.12.2005 г. на Общинския съвет и 

Докладна записка  с вх. № 30 от 21.01.2010 г., 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Разпределя преходния остатък от 2009 г., както следва: 
 

1. Държавни дейности 106 515 

1.1 Преходен остатък на делегирани от държавата дейности на 

основание § 31, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 

 

1.1.1. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили 79 794 

1.1.2. ОУ „Христо Ботев” село Баниска 16 380 

1.1.3. ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили 2 360 
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1.1.4. ЦДГ „Първи юни” село Баниска 1 349 

1.2. Субсидия на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при 

бедствия на основание чл. 120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

410 

1.3. Пътни разходи на ветерани от войните на основание чл. 

120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

6 222 

   

2. Местни дейности 250 926 

2.1. УНИЦЕФ – България на основание чл. 114, ал. 1 от ПМС 

324/2009 г. – обект Център за настаняване от семеен тип 

град Две могили 

48 791 

2.2. МСТП – „Обществена трапезария” на основание чл. 120, ал. 

1 от ПМС 324/2009 г. 

10 473 

2.3. Възстановени средства от МТСП от съфинансиране на 

обект Дом за възрастни хора с деменция с. Могилино 

 

73 205 

2.4. Зимно поддържане и текущ ремонт и поддържане на 

Републиканските пътища в границите на общината на 

основание чл. 120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

 

2 532 

2.5. Разплащане на просрочени задължения 115 925 
 

2. Приема бюджета за 2010 г, както следва: 
 

1. По прихода в размер на: (Приложение № 1) 4 818 806 

1.1. Приходи от държавни трансфери, в т. ч. 2 333 394 

1.1.1 Обща допълваща субсидия 2 203 706 

1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани от държавата дейности 

23 173 

1.2.3 Преходен остатък от 2009 г. 106 515 

1.2. Приходи за местни дейности, в т. ч. 2 485 412 

1.2.1 Данъчни приходи 272 000 

1.2.2 Неданъчни приходи 1 203 717 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия 626 000 

1.2.4 Обща изравнена субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 

34 600 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 201 627 

1.2.6 Възстановени трансфери -73 205 

1.2.7 Операции с финансови активи 60 800 

1.2.8 Друго финансиране -91 053 

1.2.9 Преходен остатък от 2009 г. 250 926 

   

1.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

(Приложение № 2 и № 3) 

4 818 806 

1.3.1 Разходи за делегирани от държавата дейности 2 333 394 

1.3.2 Разходи за местни дейности 2 155 113 

1.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински 

приходи 

330 299 



 

 3 

1.4. Инвестиционна програма (Приложение № 4) 683 248 

1.5. Размер на просрочените задължения от 2009 г., които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2010 г. (Приложение № 7) 

310 139 

1.6. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани 

през бюджетната година. (Приложение 7) 

6 054 

 

3. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и други, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за 

субсидия 

(лева) 

1. Читалище – Две могили 55 894 

2. Читалище – Батишница 6 417 

3. Читалище – Бъзовец 6 417 

4. Читалище – Баниска 6 417 

5. Читалище – Помен 6 417 

6. Читалище – Чилнов 6 417 

7. Читалище – Могилино 6 417 

8. Читалище – Острица 6 417 

9. Читалище – Кацелово 6 417 

10. Читалище – К. Върбовка 6 417 

11. Читалище – Широково 6 417 

12. Финансиране на футболен клуб 54 120 

13. Финансиране на тенис клуб 4 920 

 Всичко: 179 104 
 

4. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

4.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2010 1 000 000 

4.2. Максимален размер на общински гаранции, които ще 

бъдат издадени през 2010 г. 

100 000 

4.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на 2010 г. 

1 100 000 

 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
 

5.1. Социално-битови разходи в процент от начислените 

трудови възнаграждения. 

До 3 % 

5.2. Лимит за представителни разходи  9 020 

5.2.1. Кмет 8 200 

5.2.2. Председател на Общински съвет 820 
 

6. С цел подпомагане дейността на Местната комисия за борба 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни приема лимит за 

разход на гориво в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” 

месечно по 100 лева. 

7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски (Приложение № 5.1. и № 5.2.). 



 

 4 

8. Определя числеността на персонала и средните брутни работни 

заплати от 01.01.2010 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на 

персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 54 450 444 

Отбрана и сигурност 8 33 463 

ОДК 1 7 526 

Здравеопазване 11 55 950 

Соц.осигуряване,подпомагане и грижи 16,5 84 540 

Местни дейности   

Общинска администрация 16 69 534 

Отбрана 9 29 635 

О Д К 4,5 18 733 

Детска ясла 0,5 1 714 

Чистота 12 51 276 

Обреден дом 2 7 970 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 6 202 

Други дейности по икономиката 4 16 925 

   

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” 

16 50 880 

  

9. Приема план – сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в 

съответствие с Приложение № 9 към § 32 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗДБРБ за 2010 г. (Приложение № 6). 

10. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено 

хранене” за 2010 г., съгласно Приложение № 8. 

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

12. Текущото предоставяне на държавния трансфер за делегираните от 

държавата дейности по функция „Образование” се извършва в размер на 1/3 

от планираните за тримесечието субсидии. 

13. Община Две могили периодично разпределя постъпилите собствени 

средства, като спазва следните приоритети: 

13.1. Заплати и осигурителни плащания; 

13.2. Хранителни продукти; 

13.3. Разходи за ел. енергия, вода и телефони; 

13.4. Други разходи; 

13.5. Субсидии за организации с нестопанска цел. 

14. Възлага на кмета на общината: 

14.1. Да определи конкретните права и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 
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14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации 

и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и 

контрол. 

14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране 

на “Държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

14.4. 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. 

14.5. Да предлага на общински съвет след 30 юни да се прехвърлят 

средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните дейности, с 

изключение на дейностите по функция „Образование” и „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи” при условия, че нямат просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

 15. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя 

следните правомощия на кмета: 

15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата 

за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от 

държавата дейности. 

15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 

една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, 

без да изменя общия й размер в частта за местни дейности. 

15.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на 

ЕС, но национални програми и други източници за реализиране на 

годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие. 

15.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

15.5. 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. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…........................  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


