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Днес 12.02.2015 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа.   

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  

Откривам  ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО  заседание на ОбС Попово. 

На заседанието присъстват зам. областния управител Стефан Иванов, зам. кмета инж. 

Милена Божанова, зам. кмета Емел Расимова, зам. кмета Трифон Трифонов, секретаря на 

Общината Владимир Иванов, служители от общинската администрация. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  2  

точки.  

 

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 

 

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2015 година. 

 

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува 

 

Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  26 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

 

 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2015 година. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева  – общински съветник 

 Нашата комисия проведе редовно заседание в пълен състав. Участие в заседанието 

взеха представители на финансовия отдел на Общината. С четири гласа ЗА и един глас 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 Вчера нашата комисия проведе своето заседание от 16 часа в пълен състав и с 

участието на общинската администрация. След обсъждане на единствената точка с четири 

гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

 Комисията проведе своето заседание вчера 11 февруари от 14.30 часа. Присъстваха 

трима от членовете на комисията и представители на общинска администрация г-жа Милена 

Божанова – зам. кмет и г-н Георги Пенчев. След направените разисквания по предложения 

ни материал комисията с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Адв. Росица Денева – общински съветник  

 Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Смятаме, че е 

спазен закона за публичните финанси където ни се сочи, че проекта на бюджета на 

общината се разглежда по ред определен от ОбС, какъвто ние имаме установен. ОбС приема 

с решение Бюджета на Общината по показателите по чл. 45 ал. 1 в срок до 15 дни от 

внасянето му в ОбС. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет 

трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година 

както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби. С решението, 

което ще вземем ние одобряваме максимален размер на нови задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината като наличните към края 

на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за 

задължение за разходи финансирани за сметка на помощи и дарения. Максималния размер 

за ангажиментите за разходи, които могат да бъдат приети през годината като наличните 

към края на годината ангажименти за разходи не могат на надвишават 30 на сто от средно 

годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Ограниченията не се 

прилагат за ангажименти за разходи финансирани за сметка на помощи и дарения. 

Определяме също и размера на  просрочените задължения от предходната година, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за текущата година. Размера на просрочените вземания, които 

се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година. Определяме също разчети за 

разпределянето на целевата субсидия на капиталови разходи определен със ЗДБ за 

съответната година, обекти за строителство и основен ремонт за придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи 

включително и за съфинансиране и заплащане по заем за капиталови разходи. Също така в 

решението имаме и други показатели включително и такива определени със ЗДБ за 

съответната година, индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС и не на 

последно място актуализирана бюджетна прогноза.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
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вероизповедания, младежта и спорта”  

Илиян Станчев – общински съветник  

 Нашата комисия заседава вчера в 11.30. С три гласа ЗА и един Въздържал се 

подкрепяме докладната.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

  Колеги, преди да зачета решението смятам да дам думата на г-жа Божанова да ни 

запознае синтезирано с бюджета и с насоките, които са в него, както и с целите, които си е 

поставил. Заповядайте г-жо Божанова. 

инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 

Благодаря г-н Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Както всяка година по това време приемаме бюджета на общината за съответната 

година. Бюджета на Общината се разработва спазвайки нормативните документи, отнасящи 

се към бюджетния процес – това е Закона за публични финанси, Закона за държавния 

бюджет за съответната година, мандатната програма на Кмета на общината. Така е 

разработена и разработката представена Ви в документите. 

Какви са основните характеристики за 2015 година. Втора година вече прилагаме 

Закона за публичните финанси и имаме ангажимент съставяйки и изпълнявайки бюджета на 

общината и три годишната прогноза да спазваме фискалните правила и ограничителните 

условия при планиране и управление на местните финанси заложени в цитирания закон. 

През тази бюджетна година, тъй като е последна бюджетна година от този мандат 2011- 

2015 г.. нямаме възможност да поемаме допълнителен финансов дълг, нямаме достъп до 

капиталовия пазар, не можем да съфинансираме капиталовата програма чрез кредит. 

Изключение прави само ползването на кредит от фонд ФЛАГ за финансиране на 

европейските проекти.  

Тази година 2015 е последната година за изпълнение разплащане евро-проектите от 

програмен период 2007 – 2014 г. Минималната работна заплата за 2015 г. бележи ръст като 

от 01.01. тя е 360 лева, а от 01.07 – 380. Ръста спрямо 2014 г. е 1.08.  И през тази година, 

нещо което вече се оформи като тенденция продължава дофинансирането със собствени 

средства на част от делегираните от държавата дейности. Причината е, че приетите 

разходни стандарти не могат да осигурят и да обезпечат реалната издръжка на бюджетните 

дейности и функции. Продължава да е затруднена и адекватната поддръжка на общинската 

инженерна инфраструктура. Все още няма целеви и устойчив публичен ресурс за поддръжка 

на общинската пътна мрежа, а също така за уличната мрежа в населените места и в 

общинския център естествено. Продължава да е затруднено и осигуряването на 

устойчивостта на вече изпълнените проекти по ОП, по програмата за развитието на селските 

райони, както в частта на финансовото им обезпечаване, така и кадровото им осигуряване.  

Новото през този бюджетен период е свързано с доста неизвестни и се отнася към 

националната програма за енергийна ефективност. Определена е с методически указания 

ролята на общината в целия този процес. Все още са неясни ангажиментите пак отново нито 

кадрово обезпечаване, финансовите отговорности са с хиляди неизвестни, въпреки 

похвалната инициатива за т. нареченото саниране на панелните блокове.  

Това е и година на местни избори, което налага от една страна промяна на 

бюджетния календар, от друга страна планиране и на средства за обезщетение на изборните 

лица.  

След като Ви запознах с основните макроикономически показатели и особеностите 

на годината какви цели си е поставила общината с поставената разработка: 

Провеждане на балансирани разходни политики осигуряващи нормално 

функциониране на бюджетните звена и спазване на фискалните правила заложени в ЗПФ. 

По ЗПФ е даден три годишен срок за всяка една община да си приведе бюджетите 

съобразно заложените в закона изисквания, така че тази цел е не случайно формулирана и се 

стремим да я изпълняваме.  

Втората цел е инвестиционната политика на общината през 2015 г. ориентирана към 

финансиране на проекти водещи до намаляване на текущата издръжка. Както се очертава и 
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тази година освен 2014, поне до средата до юни месец може да се окаже нулева за 

ползването на европейски средства с цел инвестиране на проекти, така че се ограничаваме 

до възможностите да си финансираме инвестиционната програма с целевата субсидия за 

капиталови разходи, приходите от продажба на земи и със собствени средства.  

Каква е макрорамката на бюджета на община Попово за 2015 година?  

Планираните приходи по бюджета са в размер на 15 657 893 лева. Като от тях 

взаимоотношенията с централния бюджет възлизат на 10 610 546 лева. Общата субсидия за 

делегираните от държавата дейности 7 744 245 лева, а общата изравнителна субсидия е 

1 758 600 лева като се наблюдава известен ръст спрямо 2014 г. в размер на 1.03 – съвсем 

незначителен, но все пак го има. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 

952 700 лв., от които 538 100 лева са за основен ремонт, поддържане на четвъртокласната 

пътна мрежа. За зимно почистване и поддържане предвидените средства са 179 000 лв., 

възстановените трансфери за централния бюджет са 31 899 лева. Това са средства, които 

върнахме от държавния бюджет следствие от Дома за деца лишени от родителски грижи, 

тъй като се промени неговото предназначение и вече в този дом се предлагат друг вид 

социални услуги.  

Собствените приходи на общината възлизат на 4 073 160 лева, като от тях данъчните 

приходи са 1 916 500 лв., превес има данъка върху недвижимите имоти – 810 000. 

Очакваните приходи от данъка върху превозните средства са 670 000, а данъка от 

придобиване на имущество от дарения по възмезден начин планираме да получим 400 000 

лева, туристическия данък 2 500 и 34 000 очакваме приходи от окончателния патентен 

данък.  

Неданъчните приходи са в размер на 2 156 660 лв., като от тях приходи и доходи от 

собственост са 381 366 лв., общинските такси възлизат на 1 651 335 лв., естествено с най-

висок относителен дял е такса битови отпадъци. От продажба на нефинансови активи 

очакваме на получим 200 000 лв и приходи от концесии – 60 000 лева.  

Какво имаме предвид при планиране на разходната част на бюджета? Съответно 

промените в нормативната уредба, приетите от ОбС решения и през 2014 г., отнасящи се и 

за 2015 г. Задълженията по вече сключените договори, поети или вменени от държавата 

нови ангажименти които всяка година се случват. Необходимостта от планиране на резерв 

от неотложни разходи, осигуряване на финансов ресурс за покриване на невъзстановени 

разходи и устойчивост на вече изпълнените проекти.  

За делегираните от държавата дейности се предвижда размера на стандартите, които 

сме задължени да ги направим по закон, за училищата прилагащи системата за делегирани 

бюджети от както тя действа разпределението на средствата се правят по формула 

утвърдена от кмета на Общината. И тази година си следваме принципа делегираните от 

държавата дейности да бъдат дофинансирани само при крайна доказана необходимост или 

при нормативна регламентация за това дофинансиране.  

За разпределението на разходите по конкретни размери и функции за функция 

„Общодържавни служби” средствата са в размер на 1 037 395 лв., отбрана и сигурност са 

заделени 194 958 лева. Отново най-голяма тежест и относителен дял има функция 

„образование” с 5 321 650 лева, функция „здравеопазване” – 225 430 лв., социално 

осигуряване, подпомагане и грижи – 1 047 327 лв., функция „почивно дело, култура, 

религиозни дейности „ – 496 757 лева. 

 Разходите за местни дейности са планирани на база постъпленията от собствени 

приходи  и общата изравнителна субсидия. При планиране на разходите за местни дейности 

сме планирали и средства за осигуряване на устойчивост на вече приключилите проекти. 

Разходи за предоставяне на услуги в сферата на БКС дейностите като чистота, озеленяване 

и други, което е по закон е ангажимент на общината.  

Разходите за общо държавни служби, където са включени издръжката на общинска 

администрация, дофинансирането на работни заплати, ОбС, средствата възлизат на 

1 651 448 лева, за функция „образование” средствата са 639 891 лева, здравеопазване - 83 

850 лева, социално осигуряване, подпомагане и грижи 448 861 лева, жилищно строителство, 
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БКС дейности и опазване на околната среда, това е най-голямата функция в общинския 

бюджет, планираните средства са в размер на 2 419 268 лева, почивно дело, култура и 

религиозни дейности – 227 087 лева, функция „икономически дейности и услуги” – 

1 517 237 лева и резерв в размер на 100 000 лева.  

По отношение на Инвестиционната програма на общината казах вече, че целевата 

субсидия за капиталови разходи е  953 000 лева, от които 538 000 са заделени за общинските 

пътища. В приложението към документацията Ви са разпределени точно по обекти тези 

средства . Инвестиционната програма е финансирана за приходи от продажба на 

нефинансови активи и съобразно плана те са 200 000 лева. Собствени средства заделени в 

Инвестиционната програма са 540 000 лева като от тях постъпления от приватизация 

108 000 лева, преходния остатък от приходи от продажба на активи възлиза на 237 000 лева. 

Как сме приоритизирали обектите включени в Инвестиционната програма? 

Задължително обекти с голяма обществена значимост, преходни обекти от предходни 

години, съфинансиране на проекти, проекти и дълготрайни материални активи, които ще 

доведат до намаляване на разходите на текуща издръжка и ремонт, проектиране и 

необходими недопустими разходи по договори за изпълнение на проекти. Това са основните 

насоки и правила, които сме спазвали по изготвянето на бюджет 2015 година. Благодаря Ви 

за вниманието. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

  Благодаря на г-жа Божанова. Позволете ми да зачета проекта за решение, след което 

ще Ви дам думата за обсъждане на бюджета.  

 

 

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 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на община Попово ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Приема бюджета на Община Попово за 2015 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 15 657 893 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 323 517, в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                                                         

7 744 245 лв. 

1.1.1.2. Възстановени трансфери в размер на: -31 899 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 1 325 лв., 

съгласно Приложение № 3 

1.1.1.4. Финансиране -27 039 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 година в размер на 636 885 лв., съгласно Приложение 

№ 13; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 334 376, съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 916 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 155 335 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 937 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 758 600 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

179 000 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 952 700 

лв., в т.ч.: 
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1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

538 100 лв. 

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 414 600 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на -271 970 лв. 

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на                                 

-45 192 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 251 194 лв. 

1.1.2.8. Финансиране -141 360 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година в размер на 579 569 лв., съгласно Приложение 

№ 13; 

1.2. По разходите в размер на 15 657 893 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №17: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 323 517 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 308 480 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

202 688 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 131 688 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на 1 048 055 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 692 782 лв., съгласно Приложение № 4, 

като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 952 700 лв., съгласно 

Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на 

средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  

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

 4.1. Членски внос – 7 200 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 7 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 200; 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) 

– 30 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 15 000 лв., за Общински фонд за 

асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за 

погребения – 300 лв. 

 4.3. Стипендии в размер на 44 796 лв.; 

 4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. читалища – 391 632 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3. 
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5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 15 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 500 лв. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 68 909 лв. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по образование 

имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №9; 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 868 934 лв., в т.ч.: 

 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Кохезионния и структурните фондове в размер на 502 998 лв. съгласно Приложение № 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Разплащателна агенция в размер на 365 936 лв. съгласно Приложение № 12; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода  2015-

2017 г., съгласно Приложение 14; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Не се предвижда поемане на нов общински дълг за 2015 година. 

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2015 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015  

година в размер на 744 192 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 16. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2015 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 830 887 лв. /5% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2015 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 4 685 323 лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2015 година в размер на 119 853 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.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; 

15.2. 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. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди.разпределението. 

16.4. 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 
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увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

17. 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. 

 17.1. 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 2015 година. 

 17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. 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. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. 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.  

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 19. 

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 10.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 20. 

  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, имате думата за обсъждане. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Уважаеми колеги, това което аз успях да видя, това е един предизборен бюджет, 

направен с всички изисквания, подготвен във времето с новите дейности, които разкрихме, 

с новите бройки, които разкрихме и виждаме фрапиращото увеличение на възнаграждения 

от местни дейности и от местни приходи, това което са приходите на Общината от 25 000 на 

144 000 лева. Това се вижда и в Инвестиционната програма, няма да се спирам точно за 

всяко едно перо. Похвално е, че се отделят пари за основен ремонт на улиците в Дриново и 

в Кардам, но не знам 80 000 за колко км от улиците ще стигне. Дали това няма да е само 

запълване на някакви дупки, защото аз доколкото разбирам тези пари са недостатъчни за да 

свършат работа за основен ремонт на улиците в тези населени места.  

 Сега искам да попитам за приходите – първо за приходи и доходи от собственост – 

дадени са 381 366 лева – тук не виждам никъде приходите от гори. Точно преди една сесия 

коментирахме Договор с Държавно предприятие „Черни лом” там имаше заложена сума, 

която ни гарантира държавното предприятие, че ще бъде като сума, която ще получи 

общината от това, че те ще поемат обслужването на горите и горския фонд. Не, че до сега 

сме имали някакви приходи от гори кой знае какви, но сега тук въобще ги няма горите.  

 Приходи от наеми на земя – 80 000, мисля че е много малко това, завишено е само с 
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20 000. Какво прави друго впечатление – значи наказателни лихви за данъци, мита – 50 000, 

или глоби, санкции, наказателни лихви от 30 000 става на 80 000.  

 Гледаме за просрочените вземания Приложение № 18. Имаме 162346 не вземания от 

приходи на собственост, това искам да знам увеличава ли се от предходни години, и каква е 

тенденцията. И изобщо можем ли да си вземем тези пари, защото виждам 105 800 лева са от 

наем на жилища и че 47 474 от наказателни лихви. Това въобще възможно ли е да си ги 

приберем или не. Глоби, санкции 101 000, 56 000 са само лихвите. Заложили сме да съберем 

тази година 119 000 поне това, което виждаме в решението. Защо? Несъбрани приходи от 

приватизация – 76 000, това очакваме ли да го приберем и какво става с тези 358 897 лева 

просрочени вземания, които не сме си ги получили. Какво мисли общината да направи по 

повод тези просрочени вземания и как да ускори. 

 Какво забелязваме по-нататък? Постъпления от продажба на земя от 60 000 на 

120 000 – вдигаме двойно. Продължаваме да продаваме. В един момент това няма да се 

случи просто, защото няма да има какво да продаваме.  

 Какво друго искам да обърна внимание – пенсионерските клубове завишени отново с 

10 000. Няма лошо нека да е така, тези хора заслужават, но аз пак мисля, че има някаква 

задна мисъл в цялата тази история.  

 Таксата за битови отпадъци се вдига със 100 000, може би това са наистина неща, 

които са предвидени поради новите изисквания, така че там няма да обръщам особено 

внимание, но мисля, че няма за сега повече какво да кажа. Общо взето заключението ми е 

това, че в момента се събират пари за да се подготвят местните избори през тази година. 

Благодаря.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 

 Аз смятам да не отговарям параграф по параграф, явно е направен много задълбочен 

анализ и вероятно много по-добре и от екипа, който  е разработвал бюджета е успял 

колегата Тодоров, (казвам колегата, защото и той е инженер) да направи анализ на 

приходната част на бюджета и до някъде на разходната част на бюджета. Аз също няма да 

правя коментар дали е предизборен или не е този бюджет, само искам да кажа, че в крайна 

сметка бюджета на общината е инструмент на политиката. Политиката, която провежда 

Кмета на общината и ОбС, тъй като бюджета се приема от ОбС, текущо се следи от ОбС, 

имахме възможност да приемаме предложения и на публичното обсъждане, но за съжаление 

това не се случи. Така , че това е проекта който предлага общинска администрация на база 

събрани предложения от страна на всички второстепенни разпоредители, на всички звена, 

които са на местна издръжка, по отношение на Инвестиционната програма е на база 

предложения от населените места в общината, които никак не са малко на брой – 34. При 

инж. Николов има голяма брой докладни от всяко едно населено място чрез кметовете на 

населените места за техните нужди, но знаете че господ едно нещо е разпределил правилно 

– това са парите никога и на никого не стигат.  

 Сега малко по-конкретно. Г-н Тодоров не виждал средствата от гласувания Договор 

за предоставяне на общинските гори, за стопанисване и управление от Държавно 

лесничейство Попово. Ще ме извините, ако греша името. Парите са заложени в § 3404 

приходи от продажба на услуги и стоки и те са в размер на 180 000 като 120 000 планираме 

от предоставянето на общинските гори за стопанисване и управление от Горското 

стопанство. 

 Всяка година коментираме целевите разходи, които ОбС гласува и задължително се 

спираме на разходите на пенсионерските клубове. На територията на общината имаме 

регистрирани 16 пенсионерски клуба, в които имаме назначени 8.5 служители. Като правих 

представяне на бюджета и говорих за макро рамката в национален мащаб казах, че с 1.08 е 

увеличена минималната работна заплата. Изравнителната субсидия е увеличена с 1.03. 

Виждате, че няма съпоставимост между това, което ни се налага със закон и ние сме 

задължени да го приложим по отношение на трудовите разходи. Може би съм ви говорила 

така за Стратегията за финансова децентрализация и ангажиментите на държавата със всеки 

законов наложен ангажимент на общините да бъде осигурен с финансов и човешки ресурс. 
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Да, ама не. Все пак някакъв ръст показвам на изравнителната субсидия за 2015 г. се 

наблюдава, но за 2014 въпреки увеличението на минималната заплата това не се случи. 

Значи увеличението на минималната заплата си го поемаме с непроменените собствени 

приходи. 

 По отношение на размера на данъци и такси години наред се стремим да увеличаваме 

събираемостта. От там ще се прехвърля и на несъбраните вземания. Да, сумата е стряскаща, 

вие правилно казахте, че основната част е от жилищни имоти. За съжаление такава е 

структурата на населението, повечето са социално слаби и безработни и се затрудняват да 

си плащат, колкото и малки да са наемите за ползваните от тях общински жилища. Какво 

прави общината за несъбраните вземания – освен традиционните периодични писма, които 

пускаме,  правим предупредителни с апел да бъдат изплатени задълженията на съответните 

юридически и физически лица, правим инвентаризация на вземанията. Една голяма част от 

тях може би ще се наложи да впишем, което ще бъде внесено и предложено на Вашето 

внимание поради изтекъл давностен срок. Освен това спазваме всички законови 

възможности за събиране на тези вземания като ползване на частен съдебен изпълнител, 

завеждане на дела. Такива са случаите по отношение на несъбраните приходи от 

приватизация. Знаете, че гласува ОбС предходната година решение за разваляне на 

приватизационни сделки, поради неизпълнение на поетите ангажименти от страна на 

юридическите лица, участвали в приватизацията. Имаме спечелени дела и се надяваме от 

там след като приключат на всички инстанции делата поне в частта приватизация тези суми 

да бъдат минимизирани. 

 От друга страна отново се връщам на пенсионерските клубове, но няма как да спрем 

тенденцията на нарастването на разходите на този вид целеви разход предвид и 

демографската ситуация както и в страната, така и на територията на нашата община. За 

съжаление децата намаляват и възрастовата структура придобива съвсем друг характер. Ако 

не съм успяла на нещо да не отговоря, наистина не успях да запиша всичко готова съм да 

отговоря, ако мога разбира се.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Благодаря на г-жа Божанова, беше изчерпателна.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Други въпроси, колеги? 

Катя Грибнева – общински съветник   

 Аз пак ще се захвана с нещо, което и миналата година казах, тъй като в нашата 

комисия сме в много деликатно положение да разпределяме едни пари за спортни дейности, 

които мисля, че само с 2-3 хиляди лева са увеличени, клубовете също се увеличават и за мен 

това са малко пари. Нищо, че в актуализацията на бюджета някои клубове успяват да си 

докарат още приходи, може би чрез връзки – не знам. Но спортни клубове 45 000, младежки 

дейности 4000. Не искам да сравнявам непрекъснато с пенсионерските клубове, вярно, че 

пенсионерите са повече, но как ще стимулираме младите хора, които са тука да спортуват? 

Казват ми, ами в училищата също има пари за спорт. Ама като знаем пък делегираните 

бюджети как никой не ги контролира и как има случаи на директори, които буквално са 

крали, аз не знам как някой директор ще отдели наистина много пари за спорт, и дали ще го 

направи.  

 Другото, което ме вълнува предвид последните наводнения специално за Светлен, 

изключвам наводнението в Априлово от река Черни лом, което заля шосето Попово – 

Търговище и жп линията, но редовно се наводнява селото от други води, които идват от към 

Сеячи, които правят улиците на реки, имаше наводнени къщи, евакуирани хора. И за мен 

това е следствие на пълно неглижиране, непочистване на деретата. Не знам кой отговаря тук 

за всичко това, има ли някой виновен, но хората питат – до кога ние ще бъдем наводнявани. 

Разберете, че улиците вече се изрониха, наистина има непочистени дерета и то на главния 

път след параклиса, моста и там има едно стои от лятото едно счупено дърво. Как така няма 

кой да го изчисти, нали постоянно гласувахме бройки за такива към БКС дейности. И 

наистина ще се прекрати ли това нещо, защото при всеки един дъжд Светлен се наводнява и 
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то казвам, не от Черни лом, а просто поради нечия небрежност. Не знам кой е отговорен, но 

може би от този резерв от 100 000 или от пари от държавата, но това трябва да се прекрати. 

Благодаря.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 

 Уважаема госпожо Грибнева, за съжаление, това, което го казвате по отношение на 

наводненията е така. Пък и чуваме какво се говори и в национален мащаб. Може би за 

добро ние най-малко пострадахме в сравнение с това което се случва на други места, не че 

да звучи като оправдание от моя страна, но нещата наистина са трупани с години и 

средствата са недостатъчни за да можем да откликнем на всички нужди. Може би и това, че 

направихме корекция на река Поповска отклонявам се малко спаси да не се случи това по-

сериозно в града. Това си е абсолютно инициатива на Общината.  

 През миналата година след летните наводнения спазвайки изискванията на Закона за 

водите ние направихме комисия в общината, която констатира какво е състоянието на 

всички дерета на територията на общината. В комисията участваха представители на 

РИОСВ, басейнова дирекция, МОСВ, пожарна безопасност, съгласно изискванията на 

закона, които съвместно с нашите служители установиха, че необходимите средства за 

почистване на деретата възлизат на 850 000 лева. Както виждате и с предложения бюджет, 

ние с това не може да се справим в рамките на една година. И в тази връзка протоколите от 

заседанията на комисията, от констатациите, които те са направили ги приложихме към 

едно наше искане към държавния бюджет, към съответния орган, който се занимава с 

превантивни дейности за да ни бъде подпомогната дейността по почистване на деретата. 

Пак казвам, не се оправдавам, но това не се случва на територията само на нашата община, 

това е масова практика в цялата страна. Както виждате, да ние можем да почистим деретата 

в регулация, но какво се случва извън регулация, какво се случва с това, което е ангажимент 

например на „Напоителни системи”. Дори нашите да са почистени, нали се сещате, че 

другите не са почистени, пак потърпевши ще са хората, които живеят на територията на 

общината. Така, че правим опити, опитваме се, започнахме и в Дриново да почистваме, 

доколкото имам информация почистени са и част от деретата в Априлово, но в 

действителност и 2014 и тази година започна така с много валежи. Ще продължим да 

правим опити и каквото можем да почистим. Благодаря.  

 Не сме увеличавали субсидиите за спортните клубове. Стоят в размер на 45 000 лева, 

просто не сме намерили приходоизточник с които да ги увеличим. Вижте, не бива да 

казваме, че това което е внесено като целеви разход, само това е насочено към младежите. 

Не е така. Но съгласно изискванията на закона тези пера трябва да бъдат изрично гласувани. 

По отношение на това, че клубовете се увеличават няма лошо, но аз многократно съм 

апелирала и към всички клубове. Нека се сработиме по критерии. Как се разпределят 

парите? Слава богу не съм ги видяла. Търпеливо съм изслушвала представителите на всички 

клубове – не можаха да се обединят върху единни критерии, за да може и малкото пари да 

бъдат по-справедливо разпределени. Това мога да кажа. Блаодаря. 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 

 Пред мен е прогнозата на приходите и разходите на Болницата за периода 2016 – 

2018  година, където в т. 2 Всичко разходи за лечебно заведение, 2.2. Разходи по договор за 

енергийна ефективност за 2016 са заложени 302 000 лева , за 2017 -  също 302 000  и за 2018 

– 151 014, за 2015 има заложени само приходи за капиталови разходи сам 50 000 лева. 

Предполага се, че 2015 г. Болницата ще дължи също 252 000 лева във връзка с тази 

енергийна програма, която направихме на ЕНЕМОНА и на дружеството, което изкупи дълга 

на ЕНЕМОНА. Значи ли, че парите предполагам в размер на 252 000 лева ще се платят от 

бюджета на болницата или общината ще поеме отново ангажимент да плати тези пари? 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 

 Договора за енергийната ефективност е сключен от самата болницата. Когато имаме 

възможност сме поемали и сме плащали част от задълженията на болницата. На този етап в 

проекта за бюджет са планирани 50 000 лева, капиталов трансфер. Част от тях биха могли да 

се използват за закупуване на апаратура, а с друга част могат да се погасят частично и 
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задълженията във връзка с въведените мерки за енергийна ефективност на сградата на 

болницата. Аз там доколкото си спомням то беше тип еско договор и не знам пък от друга 

страна дали се следи до колко заложените в договора параметри се изпълняват, защото 

идеята доколкото съм запозната с това беше от икономия от разходи за отопление да бъдат 

плащани средствата така, че и това не мога да кажа. 

 Евентуално при актуализация на бюджета, при преизпълнение на приходите 

приоритет би било финансирането на болницата. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Имате ли други въпроси, колеги? Приемаме, че изяснихме неяснотите, малка е 

разликата между бюджетите на тази и миналата година. В общи линии приходите и 

разходите са доста близки. Само ще си позволя един коментар. Не съм съгласен с мнението 

на г-н Тодоров, че това е предизборен бюджет. Аз не виждам нищо предизборно в него. 

Още повече, че в тази обстановка, едва ли е най-правилно да говорим за предизборна 

ситуация предвид всичките и климатични и обща обстановка в света така напрегната.. 

 С това смятам, че приключваме коментара на бюджета. Подлагам го на гласуване 

след направените дебати. Бюджета ще се гласува поименно, всеки един ще изрази 

становището си. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО  : 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 

 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 19. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 20. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 21. Никола Тошков Неделчев     ЗА 

 22. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 23. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 24. Росица Денева Дончева    ЗА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
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   ЗА    -  23 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    5 

 

 Решението се приема. 

  

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 563   
 

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 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на община Попово ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Приема бюджета на Община Попово за 2015 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 15 657 893 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 323 517, в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                                                       

7 744 245 лв. 

1.1.1.2. Възстановени трансфери в размер на: -31 899 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 1 325 лв., 

съгласно Приложение № 3 

1.1.1.4. Финансиране -27 039 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 година в размер на 636 885 лв., съгласно Приложение 

№ 13; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 334 376, съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 916 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 155 335 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 937 600 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 758 600 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

179 000 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 952 700 

лв., в т.ч.: 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

538 100 лв. 

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 414 600 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на -271 970 лв. 

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на                                 

-45 192 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 251 194 лв. 

1.1.2.8. Финансиране -141 360 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година в размер на 579 569 лв., съгласно Приложение 

№ 13; 

1.2. По разходите в размер на 15 657 893 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №17: 
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1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 323 517 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 308 480 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

202 688 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 131 688 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 100 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на 1 048 055 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 692 782 лв., съгласно Приложение № 4, 

като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 

изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 952 700 лв., съгласно 

Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на 

средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  

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

 4.1. Членски внос – 7 200 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 7 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 200; 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) 

– 30 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 15 000 лв., за Общински фонд за 

асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за 

погребения – 300 лв. 

 4.3. Стипендии в размер на 44 796 лв.; 

 4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. читалища – 391 632 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 15 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 500 лв. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 68 909 лв. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по образование 

имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №9; 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 868 934 лв., в т.ч.: 
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 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Кохезионния и структурните фондове в размер на 502 998 лв. съгласно Приложение № 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Разплащателна агенция в размер на 365 936 лв. съгласно Приложение № 12; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода  2015-

2017 г., съгласно Приложение 14; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Не се предвижда поемане на нов общински дълг за 2015 година. 

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2015 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015  

година в размер на 744 192 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 16. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2015 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 830 887 лв. /5% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2015 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 4 685 323 лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2015 година в размер на 119 853 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.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; 

15.2. 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. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди.разпределението. 

16.4. 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 

увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

17. 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. 

 17.1. 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 2015 година. 
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 17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. 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. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. 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.  

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 19. 

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 10.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съглсно 

Приложение № 20. 

  

 

Преминаваме към втора точка от Дневния ред 

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Няма постъпили питания.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и третото 
заседание на Общински съвет Попово. 

 

 Благодаря ви за участието ! 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

     

 

 

 

 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:   ................................................ 

 

                                           / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 

 

 

 

 

  

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

          / ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА / 
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   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

                         / ЗЕХРА  МУСТАФОВА / 

 

 

 
 

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

                   / ХАСАН ХАСАН / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. специалист  „ОбС”: ................................................ 

                            / Н. ЗДРАВКОВА / 


