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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 4 от 14-04-2022 г.    

 

По докл. записка №634/30.03.2022 г., относно: Приемане на проекта за бюджет на 

Община Смядово 2022 година                    

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

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 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години  за съставяне, приемане , изпълнение, отчитане и контрол на бюджета 

на община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 292 

    

1.Приема бюджета на Община СМЯДОВО за 2022 година в размер на 10 732 694  лв., както 

следва: 

     1.1. По приходите в размер на  10 732 694  лв.,  в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  8 018 289 лв., съгласно 

Приложение №1 , в т.ч.: 

      1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 235 210 лв. 

       1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 821 808 лв.;  

       1.1.1.3. Събрани ср-ва от/за СЕС – (-38 644 лв.); 

       1.1.1.4. Възстановени средства в ЦБ  (- 85 лв. ); 

  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 714 405 лв., съгл. Приложение №1, в т.ч.: 

         1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 492 564 лв. 

         1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 562 579 лв. 

          1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 874 600  лв., в т.ч.: 

               1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 818 400 .лв. 

              1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 56 200 лв. 

         1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 523 900 

лв.; 

           1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки в размер на 106 517 лв.; 

            1.1.2.6.  Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - предоставени 

трансфери (-) в размер на ( -30 000 ) лв. 

             1.1.2.7.  Трансфери от/за държавни предприятия и други лица- 4 997 лв. 

            1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на 150 000 лв. 

            1.1.2.9. Погасени главници по дългосрочен банков заем (-126 667 лв.); 
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            1.1.2.10. Преходен остатък от 2021 година в размер на 155 915 лв., съгласно  

1.2. По разходите в размер на 10 732 694 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 

             1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 018 289  лв. 

             1.2.2. За местни дейности в размер на 2 677 557 лв. 

           1.2.3. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от 

изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 36 848 лв.  

                        За Дейност 322 ”Общообразователни училища „ – 14 848  лв. 

                        За Дейност 532 „ Програма за временна заетост „ 12 000 лв. 

                         За Дейност  738  „Читалища„ 10 000 лв. 

 

           2.Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2021 год. в размер на 

970 472  лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи съгласно /приложение 

№ 3/; 

           3.Утвърждава средносрочната цел на бюджетното салдо по общинския бюджет, 

начислено на касова основа: да се придържа балансирано бюджетно салдо. 

           4.Приема  Инвестиционната програма за 2022 год. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на  4 694 104 лв.съгласно 

Приложение №4; 

           4.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

523 600 лв.  

            4.1.1.Финансиране  на капиталови разходи от целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 447 633 лв. 

             4.1.2.Средства в размер на 76 267 лв.ще бъдат заделени в §§“Резерв за непредвидени 

и неотложни разходи“  

          4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския 

съюз и Разплащателна агенция в размер на   3 671 877 лв.; 

          4.3.Приема разчет за капиталовите разходи, преходен остатък от целева субсидия за 

капиталови разходи и целеви трансфери от ЦБ   в размер на   449 410 лв.; 

         4.4.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със собствени бюджетни 

средства в размер на   48 917 лв. ; 

         4.5.Оправомощава кмета на община Смядово да извършва служебно промени в 

утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с 

републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за 

финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и 

чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на 

оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в 

частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите 

за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност. 

           4.6. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и 

придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение 

на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2022 г. и 

постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана 

за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми първостепенния 

разпоредител в срок, указан в нормативните документи; 
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        4.7.Постъпленията  по §§40-00 Постъпления от продажба на общински финансови 

активи  съгласно чл.127 , ал.2 от Закона за публичните финанси да се използват за погасяване 

на заем към  фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  ползван за проект 

„Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространството на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо 

се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово“ 

           5.Утвърждава численост на персонала и разходите за възнаграждения и 

осигурителни вноски по трудови , извън трудови и служебни правоотношения  през 

2022 г. без звената от системата на народната просвета, които  прилагат система на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5; 

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

              6.1. Субсидии за Читалища регистрирани на територията на Общината - 210 350 лв.; 

             6.2 .Субсидии за ФК „Смядово-10 000 лв.; 

             6.3.Членски внос за НСОРБ, НССОРБ и други сдружения – 4500 лв.; 

             6.4.Членски внос за АОГ – 514 лв.; 

             6.5.Членски внос за НАПОС  – 390 лв.; 

  6.6. Помощи по решение на общински съвет 10 000 лв.: 

 за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани и други цели 10 000 лв. 

  6.7. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв.  

 за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и 

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

регистрирани в Службата за социално подпомагане, при разходи за едно 

погребение – 300 лв., включващ ковчег,надгробен знак, превоз на покойника, 

некролози и други погребални принадлежности; 

              6.8.Стипендии  в размер на 10 968 лв. 

              6.9. Текущи трансфери за домакинства представляваща предоставяне на 

финансиране за изграждане или ремонт на места за отдих, ремонт на чешми, облагородяване 

на пространства и др. съгласно описани правила за кандидатстване за всички населени места 

на територията на общината в размер до 10 000 

            7.Приема следните лимити за разходи : 

    7.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните дейности  в размер до 3 % от  утвърдените разходи за основни заплати на лица 

назначени по трудови правоотношения ; 

             7.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината 7 289 лв. 

             7.3.Издръжка на пенсионерски клубове и клуба на инвалида  5 000 лв. 

             7.4.Прояви от общоградски и национален характер съгласно културния календар на 

общината 30 000 лв. 

            7.5. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените 

места с кметски наместници, съгласно Приложение №6 

           8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства : 

              8.1. за средства от Европейския съюз в размер на 1 068 625 лв. /Приложение № 7.1/; 

              8.2.за средства от Разплащателна агенция в размер на 3 611 786 лв. /Приложение № 

7.2. / 

           9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 

(2023,2024  и 2025 г.) съгласно . /Приложение № 8/; 

   10. Определя  Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 
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    1.СУ „Св. Св .Кирил и Методий” гр. Смядово; 

     2.ОУ „Христо Ботев” село Янково; 

     3.ОУ”Васил Априлов” село Риш; 

    4. ОП”Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана”  гр.Смядово; 

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

бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като  налични към края на 2022 г. 

задължения за разходи не могат да надвишават 1 193 037 лв.Ограничението не се прилага 

за задължения за разходи, финансиране за сметка на помощи и дарения.; 

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

поети през 2022 г., като налични към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 3 976 789 лв. Ограничението не се прилага за задържения за разходи, 

финансиране за сметка на помощи и дарения.; 

          13.Определя размера на просрочените вземания от предходни години, които ще 

бъдат събрани през 2022 год., в размер на 26 971 лв. /; 

         14.Определя размера на просрочените задължения от 2022год., в размер на 0 лева; 

        15. Утвърждава списъка на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи , както следва : 

 Учители; 

 Работещи в Общинска администрация; 

 Работещи в Дейност”Здравен кабинет в детските градини и училища” ; 

 Работещи в ДПЛПР с.Черни връх; 

 Работещи в ЦНСТПЛУ с.Веселиново; 

           15.1. Упълномощава кмета на общината да утвърждава списък на педагогическия 

персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на 

компенсация от разходите по автомобилния транспорт за пътуване от местоживеенето до 

местоработата и обратно до размера, одобрен от МФ и МОН, , като отчитането да става въз 

основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни 

карти), съгласно чл. 36 (1) от Постановлението за изпълнението на държавния бюджет.  

           15.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.15 

/с изключение на педагогическия персонал/, който има право на компенсация от разходите 

по автомобилния транспорт за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно до  

85 %  от стойността , като отчитането да става въз основа на документи, удостоверяващи 

извършването им (фактури, билети и абонаментни карти и др. 

       15.3. Общински съвет утвърждава изплащането на 100 % транспортни разходи на 

учениците над 16 годишна възраст учащи в училищата на територията на Общината. 

      15.4.Дава право на кмета на община Смядово текущо през годината да утвърждава 

промените в първоначално утвърдения списък. 

            16.Утвърждава финансова план-сметка на ОП”Чистота, озеленяване, 

благоустройство и охрана”   за 2022, съгласно /Приложение № 9 

            17.Определя лимит по размера на дълга, както следва: 

17.1.Лимит (максималния размер )  за поемане на нов общински дълг за 2022 год.в 

размер 0  лв.  
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               17.2.Максимален лимит на общински гаранции към края на 2022 г.са в размер на 0 

лв. 

        18. Определя размера на просрочените: 

          - вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 30%.; 

         - задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 0 лева; 

19.Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени / чл.125 от ЗПФ/: 

19.1.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 нарушава стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност;  

19.2.В частта от местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

 19.3.  В  разходната част на бюджета за сметка на резерва и средства от дарения, 

които се разходват по волята на дарителя; 

19.4.В изпълнение на правомощията си по т.19.1 , 19.2, 19.3  кмета на общината издава 

заповеди. 

20.Възлага на кмета на общината: 

20.1.Да определи  и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет 

в едномесечен срок от приемане на бюджета на общината; 

20.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджети; 

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

разпределението; 

             20.4. Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава 

процентното изпълнение на приходната част в т.ч. и при предоставянето на трансфери и 

субсидии на разпоредители от по –ниска степен; 

20.5.Да информира общинския съвет в случай на отклонения от 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. 

20.6.Да предоставя информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях.; 

20.7.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти , в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на 

МФ; 

 

 

21.Упълномощава кмета : 

  21.1.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по 

общинския бюджет  и от сметките за средства от ЕС 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 и част от общинския 

бюджет; 

   21.1.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, по-късно от 

края на 2022 г. 
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   21.1.2. В случаи на предоставянето на временни безлихвени заеми на 

второстепенните разпоредители при възникване на потребност, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им с решение на Общинския съвет. 

              21.2. Да предоставя от временни свободни средства по бюджета на общината  за 

текущо финансиране на одобрените с бюджет 2022 г.разходи и други плащания, при условие, 

че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 

определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за 

общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в 

края на годината /чл.126 от ЗПФ/; 

             21.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните 

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

 21.4.Във всички останали  случаи, по предоставянето на временни безлихвени 

заеми,при възникване на потребност, кметът на общината внася предложение за 

предоставяне им с решение на ОбС. 

            21.5.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 

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

съфинансиране на общински програми и проекти. 

           22.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет 

да разработят и представят в срок до 10.05.2021 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от Общински съвет бюджет и разпределение на бюджетите им по месеци по пълна бюджетна 

класификация. 

          23.Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на 

общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия. 

           24.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина (чл. 130, ал. 1 от ЗПФ ) 

          26.Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, 

донора. 

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

Приложение № 10 
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