
 

 

О Б Щ И Н А   Б А Т А К,  О Б Л А С Т    П А З А Р Д Ж И К  

ПЛОЩАД  „ОСВОБОЖДЕНИЕ”   № 5 

 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 

дни, Кмета на Община – Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност 

на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 

 

 

ДО 

Председателя на 

Общински съвет 

гр. Батак 

 

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак 

 

ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Батак за 2015 г. 

  

Уважаема г-жо Председател, 

   

Уважаеми г-жи и г-да съветници, 

 

 

С чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. са приети размерите на бюджетните 

взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2015 г. под 

формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни 

дейности /обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища/ и целева субсидия за капиталови разходи.  

Бюджетът на общината се съставя, приема и изпълнява по ред, определен от 

общинския съвет в приетата от него наредба по реда на чл. 82, ал. 1 и чл. 94, ал. 1 от 

ЗПФ. 

Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ общинският съвет приема с решение бюджета на 

общината по показателите от чл. 45, ал. 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето 

му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да 

съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година.  

Целта на приемането на бюджета на Община Батак е да се покаже 

разпределението на средствата получени от Централния бюджет под формата на 

субсидии, разпределението на местните приходи и тяхното ефикасно, ефективно и 



законосъобразно разходване по групи, дейности и функции. При изготвяне на проекта за 

бюджет е взето и под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства 

от Европейския съюз, както е и дадено описание за получените средства и тяхното 

разходване.  

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от приемането на Бюджета 

на Община Батак се свеждат до постигане на целите изложени по – горе. 

Правни основания: 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 

със разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2014 г. 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 Батак 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - град Батак, да приеме 

следния проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № ...................... 

На ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Батак 

Взето на заседанието му ................ с протокол ........................  

 

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета за 2015 г. на ОБЩИНА БАТАК 

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 със 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., . 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 Батак, Общински 

съвет - Батак 

 

 РЕШИ: 

 

1. Приема Бюджета на Община Батак за 2015 година, както следва: 

 По приходите в размер на 6 729 566 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч. 

1.1.1. Приходи от делегирани от държавата дейности в размер на 2 690 933 лв. в 

т.ч 

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

2 530 340 лв. 

1.1.1.1.2.  Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 

80031лв. съгласно Приложение № 1. 

1.1.1.1.3.  Преходен остатък от 2014 година в размер на 80 562 лв., съгласно 

Приложение № 9 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 562 980 лв., в т. ч. 

1.1.2.1.1.  Данъчни приходи в размер на  404 000 лв. 

1.1.2.1.2.  Неданъчни приходи в размер на 1 576 366 лв. 

1.1.2.1.3.  Трансфери за местни дейности в размер на  325 600 лв., в т.ч. 

1.1.2.1.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 274 500 лв. 

1.1.2.1.5. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 51 100 

лв. 

1.1.2.1.6. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер 

282 500  лв., в т. ч.  



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

158700 лв.  

1.1.2.1.8. За други инвестиционни разходи в размер на 123 800 лв. 

1.1.2.1.9. Финансиране –  - 25486 лв. 

         

1.2. По разходите в размер на 6 729 566 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и № 2.1  

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 690 933 лв.  

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 562 980 лв. 

2. Приема инвестиционна програма за 2015 г. в размер на  1 121 800 лв., съгласно 

Приложение № 3, като : 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на  

282 500лв., съгласно Приложение № 3 

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

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5  

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

3.1. Членски внос -  10 000  лв., за НСОРБ, сдружение Толерантност, Тракийски 

туристически район. 

3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет Помощ за погребение – 

150 лв. на човек, при всеки конкретен случай на погребение на самотни, без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 

услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в гр. Батак и за 

кметствата /общо 1000 лв/ и други обезщетения в размер на 1000 лв. 

3.3. Субсидии за : 

3.3.1. Читалища – 104 100 лв., съгласно Приложение № 10 

3.3.2. Спортни клубове –  22  000 лв., съгласно Приложение № 11 

3.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 3.1. и т. 3.2.  

4. Приема лимити за разходи съгласно Приложение № 4 

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

разноски: 



5.1. За пътуване от местоживеене до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 6 

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Приложение № 12 

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2014 г., 2015 г. и 2016 г. и 2017 г. 

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и численост на персонала за 

местни дейности, съгласно приложение № 7. 

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

бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5  %, на стойност 2 133 164 лв. 

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

поети през 2015 г. в размер на 30 %, на стойност 1 279 898 лв. 

11. Определя размера  и графика на просрочените задължения от 2014 г., които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2015 г., съгласно приложение  №  8. 

12. Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда  да бъдат 

събрани през 2015 г. в размер на 73 326 лв. 

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

13.1. 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 

13.2. 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. Възлага на кмета:  

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

14.4. 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 увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 



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

обяснителните записки към тях. 

14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните 

общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 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 Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на други организации, чиито бюджет е 

част от общинския бюджет. 

15.1. 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 201 година. 

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 от 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. 

16.2. Да кандидатства за средства от Централния Бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

16.3. Максимален размер на общинския дълг за 2015 г. в размер на 150  000 лв. 

 

 

 Приложения: 

1. Приложение № 1 - Приходи 

2. Приложение № 2 и № 2,1 – Общи разходи и разходи по функции 

3. Приложение № 3 – Инвестиционна програма на Община Батак 2014 г. 



4. Приложение № 4 – Лимитирани разходи  

5. Приложение № 5 – Разшифровка на капиталовите разходи  

6. Приложение № 6 – Поименен списък на пътуващите лица  

7. Приложение № 7 – Численост на персонала и второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити 

8. Приложение № 8 – План – график за обслужване на просрочените 

задължения за 2014 г 

9. Приложение № 9 – Разпределение на преходен остатък от 2014 г. 

10. Приложение № 10 – Разпределение на субсидия за читалища 

11. Приложение № 11 – Разпределение на субсидия за футболни клубове 

12. Приложение № 12 – Индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз  

 

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК : 

                                                Катерина Ангелова  

 

 


