
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч    

 

          Препис-извлечение 

          от Протокол № 1/28.01.2016 г. 

          от заседание на ОбС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 

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.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 2014 година, ПМС № 380/29.12.15 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 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 Годеч, с 13 гласа “за”, ОбС  

 

Р Е Ш И: 

         

1.Приема бюджета на Община Годеч за 2016 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 4 478 396 лв., съгласно Приложение № 1, в 
т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 695 
263, в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 
на 1 537 596 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 година в размер на 157 667 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 783 133, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 188 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 700 700 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 581 200, в т.ч.: 



         1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 437 400 лв. 

        1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер 
на 143 800 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 
размер на   476 600 лв. за изграждане на водопровод в град 
Годеч   

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на -60 000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от държавни предприятия в 
размер на - 58 192 лв. 

1.1.2.7. Временна финансова помощна МИГ в размер на - 20 000 лв. 

1.1.2.8. Възстановени суми по временна финансова помощ на МИГ в 
размер на 30 000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки в размер на 142 228 лв. 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2015 година в размер на 802 597 лв. 

1.2. По разходите в размер на 4 478 396 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 695 263 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 48 
893 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на       117 300 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 783 133 лв., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 58 972лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по 
обекти, видове разходи и източници на финансиране)  в размер на 1 139 
460 лв., съгласно Приложение № 3 



3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от 
системата на народната просвета, които прилагат системата на 
делегирани бюджети, съгласно Приложение № 2 

4. Определя 41 щатни бройки численост на персонала в общинската 
администрация. 

  4.1. 35 броя със средства за заплати в размер на 256 592 лв. за сметка 
на трансфера по единния разходен стандарт; 

     4.2. 6 броя със средства за заплати в размер на 76 000 лв. финансирани  
от местна дейност съгласно решение на ОбС Годеч. 

     4.3. Задължава Кмета на общината да състави длъжностно разписание 
в рамките на средствата за заплати по т.4.1, съответно за делегираната  
дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация; 

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

 5.1. Членски внос – 3 500 лв.; 

 5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за 
погребение, за други цели) – 3 000 лв.; 

 5.3. Субсидии за:  

  5.3.1. читалища – 55 000 лв., съгласно Приложение № 2  

  5.3.2. спортни клубове – 14 000 лв., съгласно Приложение № 2 

  5.3.3. издаване на вестник „Годеч Днес” – 13 200 лв., съгл. 
Приложение № 2 

  5.3.4. издръжка Клубове на пенсионера /2 броя/ - 2 000 лв., 
съгласно Приложение № 2 

 5.4. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 
4.3. 

Средствата за подпомагане развитието на спортните клубове и 
клубовете на пенсионера, се изразходват за организирането и 



провеждането на общински дейности и мероприятия от горепосочените, 
чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са 
регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена 
полза. 

6. Приема следните лимити за разходи: 

6.1.СБКО в размер до 3 % от средства за работна заплата на заетите по 
трудови правоотношения. 

6.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на 
кмета на общината в размер на 6 500 лв. 

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

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 584 726.33 лв., съгласно Приложение № 
4 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 
за периода 2016, 2017, 2018 г. съгласно Приложение № 6 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

- НУ „Христо Ботев; 

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”; 

- ОДЗ „Юрий Гагарин”. 

11. Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 5, 
както следва: 

11.1. Максимален размер на общински дълг за 2016 година в размер 
на    72 739.12 лв. 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 
година в размер на 0 лв. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 
към края на 2016 година в размер на 72 739.12 лв. 



11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 
г. се определят в размерите 0 лв. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 63% 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 34% 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, 
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 0 лв. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2016 година в размер на 63 500 лв. 

16. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

16.1.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; 

16.2. 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. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето 
решение.  

17. Възлага на Кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.  



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

17.4. 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. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

18. 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. 

 18.1. 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 2016 година. 

 18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 
чл. 126 от ЗПФ. 

 18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, Кмета на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. 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.  

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 
проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни 
трансфери за местни дейности в размер на 100 %. 

 

Председател на ОбС: 

           /Р.Борисова/ 

 


