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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 6/15.02.2012 г. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2011 г. и Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2012 г., чл. 28, ал. 1 и чл. 11, 

ал. 7  от Закона за общинските бюджети във връзка с чл. 11 от Закона за 

общинския дълг, Постановление на Министерския съвет № 367 от 2011 г., 

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на 

бюджета на общината и Докладна записка № 617 от 27.01.2012 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Разпределя преходния остатък от 2011 г., както следва: 
 

1. Държавни дейности 94 710 

1.1. Функция „отбрана и сигурност” 4 916 

1.2. Функция „Образование” 77 795 

1.1.1. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 44 924 

1.1.2. ОУ „Христо Ботев” с. Баниска 26 697 

1.1.3. ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 3 990 

1.1.4. ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 2 184 

1.3. Функция „Здравеопазване” 11 139 

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” 846 

1.4.1. Присъдена издръжка 846 

1.5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 14 

2. Местни дейности 33 310 

2.1. Остатък от продажба на дълготрайни материални активи 8 320 

2.2. Остатък от такса битови отпадъци 5 890 

2.3. Остатък по проект по програма Коменски 19 100 

2. Приема бюджета за 2012 г, както следва: 
 

1. По прихода в размер на: /Приложение 1/ 4 994 515 

1.1. Приходи от държавни трансфери, в т.ч. 2 375 307 

1.1.1 Обща допълваща субсидия 2 272 895 



1.1.2 Приходи от наем земя 7 702 

1.1.3 Преходен остатък от 2011 г. 94 710 

1.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 619 208 

1.2.1 Данъчни приходи 420 600 

1.2.2 Неданъчни приходи 1 409 755 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия 565 300 

1.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 

33 300 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности 

190 500 

1.2.6 Временни безлихвени заеми 4 1850 

1.2.7 Операции с финансови активи -29 407 

1.2.8 Друго финансиране -46 000 

1.2.9 Преходен остатък от 2011 г. 33 310 

   

1.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 2 и 3/ 

4 994 515 

1.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 375 307 

1.3.2 Разходи за местни дейности 2 368 133 

1.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с 

общински приходи 

251 075  

 

1.4. Инвестиционна програма /приложение 4/ 507 516 

1.5. Размер на просрочените задължения от предходни 

години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 

2012 г. /Приложение 5/ 

442 668 

1.6. Размер на просрочените вземания от предходни години, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година. 

/Приложение 5/ 

101 116 

1.7. Размер на разходите по обслужване на поетия 

общински дълг 

183 583 

3. Утвърждава план-графика за разплащане на просрочените задължения 

(Приложение 6). 

4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 
 

№ по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

(лева) 

1. Читалища 99 916 

2. Финансиране на футболен клуб 48 000 

3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

Всичко: 151 916 

5. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

5.1. Максимален размер на новия общински дълг 300 000 

5.2. Максимален размер на общински гаранции, които ще бъдат издадени 

през 2012 г. 

100 000 

5.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на бюджетната година 

400 000 

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

6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения. 

до 3 % 

6.2. Лимит за представителни разходи 6 000 



 - кмет 5 000 

 - председател на Общински съвет 1 000 

7. За подпомагане дейността на районните инспектори и дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни  и непълнолетни 

приема лимит за разход на гориво в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” – 

5 500 лева. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски (Приложение 7.1. и 7.2.). 

9. Определя числеността на персонала и средствата за брутни трудови 

възнаграждения от 01.01.2012 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация 54 407 067 

Отбрана и сигурност 8 37 890 

ОДК 1 6 907 

Здравеопазване 11 55 501 

Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 21 101 369 

Местни дейности   

Общинска администрация 11 68 161 

Отбрана 7 27 568 

О Д К 3 18 149 

Чистота 12 50 076 

Обреден дом 2 10 456 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 8 525 

Пещера „Орлова чука” 2 9 528 

Други дейности по икономиката 2 9 624 

Общинско предприятие „Обществено хранене” 16 57 400 

  10. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с 

Приложение № 8 към § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г. 

(Приложение 8). 

11. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено хранене” за 

2011 г съгласно Приложение 9. 

12. Приема протокола от общественото обсъждане (Приложение 10). 

13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

14. 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. 

15. Община Две могили периодично разпределя постъпилите собствени средства, 

като спазва следните приоритети: 

- заплати и осигурителни плащания; 

- хранителни продукти; 

- разходи за ел.енергия, вода и телефони; 

- други разходи; 

- субсидии за организации с нестопанска цел. 

16. Възлага на Кмета на общината: 

16.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 



16.2. 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. 

16.3. 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 или държавен трансфер на данък върху 

доходите на физически лица. 

16.4. 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. 

16.5. 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. 

 17. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 

доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на 

кмета: 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

17.3. 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. 

17.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиранена общински програми и проекти. 

17.5. 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. 

18. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджета им за 

2012 г., както следва: 
 

Второстепенен 

разпоредител 

Финансиран 

с държавни 

приходи 

Финансиран 

с местни 

приходи 

Дофинансиране ОБЩО 

бюджет 

Кметство Батишница 21 997 25 228 1 820 49 045 

Кметство Баниска 24 447 40 465 7 554 72 466 

Кметство Помен 24 110 22 593 1 900 48 603 

Кметство Бъзовец 25 799 26 838 7 655 60 292 

Кметство Чилнов 20 161 20 581 500 41 242 

Кметство Кацелово 25 638 34 024 5 508 65 170 

Кметство Каран Върбовка 22 993 29 973 4 500 57 466 

СОУ Две могили 758 106  263 758 369 

ОУ с. Баниска 189 299   189 299 

ОДК 8 820 17 520 22 596 48 933 

ЦДГ Две могили 211 629 190 105 19 425 421 159 

ЦДГ Баниска 140 412 47 240 5 980 193 632 

ОП”Общ.хранене”  191 565  191 565 

ЗЖ Могилино 58 960  10 000 68 960 

ЦНСТ Две могили 108 825  15 000 123 825 

Всичко: 1 641 196 646 132 102 701 2 390 029 



19. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 

финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива от временни безлихвени 

заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващите 

органи. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 3 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


