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 Р Е Ш Е Н И Е № 52 

 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Джебел, 

проведено на  10.02.2020 г. / Протокол № 4 

 

На основание  чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.94 ал. 2 и 

ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси  и разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. публикуван в държавен вестник брой 100 от 

20.12.2019 г. и ПМС 381 /30.12.2019 г.  Приложение №1 по чл.51 от ЗДБРБ за 2020 година, 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Джебел и Предложение от кмета на общината с  вх. №ОбС-00-

85/22.01.2020 г.,  Общински съвет – Джебел  

 

РЕШИ: 

 

1.Приема бюджета на община гр. Джебел  за 2020 г както  следва:  

    1.1 По прихода  общо                                  11 896 058 лв. т.ч.                   

            - държавни приходи                                   6 424 675 лв. 

            - общински приходи                                   5 471 383 лв.   

             В това число; 

                от Преходен остатък                               3 077 771 лв.  

              -  за държавните дейности                        1 132 357 лв.  

              в това число : 

              - Общинска администрация                        479 137 лв. 

              - Отбрана и сигурност                                  374 618 лв.  

              - Образование                                                160 210 лв. 

              - Социални дейности                                     66 310  лв. 

              - Култура и спорт                                           14 101  лв. 

              - Резерв за непредвидени разходи                 37 981 лв. 

                    1. 2. По разхода                                   11 896 058 лв. 

           - за държавни  дейности                               6 424 675 лв. 

           - за общински дейности                                5 471 383 лв.  

            

           1.2 Преходния остатък за капиталови разходи е  1 529 888 лв., съгласно 

приложение справка №4 и План разчет за финансиране на капиталови разходи на Община 

Джебел за 2020г. 

                  2. Приема следните лимити за разходи: 

ул. “Еделвайс ” №19, тел. 03632/20 93;факс 03632/23 10;  

е-mail:obs_dzhebel@abv.bg, http://www.dzhebelbg.com 



           2.1.СБКО за персонала по трудови правоотношения 3% от начислените  

трудови възнаграждения съгласно чл.35 ал.2 от ПМС № 381 / 2019 г. 

          2.2 На основание чл.94 ал.3 т.7 от ЗПФ приема разчета за лимити на някои 

целеви разходи както следва :               

          2.2.1 За провеждане на тържества и значими мероприятия в община Джебел 

60 000 лв. 

          2.2.2 За изпълнение на договорните отношения с побратимените общини от 

Република Турция Община Йълдъръм гр. Бурса, Община Борнова гр. Измир  и Община 

Ариана от Република Гърция – 15 000 лв. 

      2.2.3 За погребения (100 лв. на близките на починалия, когато не са използвали 

ритуалната кола или дъски за погребение) изплаща се на близки на починали, които са 

настоящ адрес община Джебел. 

                                         

       2.2.4 Помощи за новородено дете – 150  лв. на родителите на новороденото дете, 

които са с настоящ адрес в община Джебел  към 01.01.2020 година. 

       3. Други помощи с решение на Общински съвет за еднократно подпомагане 

40 000 лв. 

       3.3.1 Еднократно подпомагане на 10 семейства за ин-витро процедури / 

семейства едновременно на постоянен и настоящ адрес община Джебел 10 000 лв.          

       3.3.2  За членски внос в НПО   10 000 лв. 

       3.3.3  Издръжка на футболен отбор  20 000 лв.   

        4. Представителни разходи на кмета на общината и на общински съвет до 

размерите посочени в чл.89 ал.1 и 2 от ЗДБРБ.         

        5. Одобрява разчета на субсидията  на читалищата в размер на 202 021,00 лв.  

6.Съгласно чл.94 ,ал.3 т.6 от ЗПФ одобрява разпределението на целевата 

субсидия капиталови разходи съгласно разчет за финансиране на капиталови разходи. 

7. Определя  численост на персонала по функции и дейности за 2020г. както 

следва:  

          7. А. Държавни дейности : 

      7. 1.  Общи държавни служби  ( ИРО )                     -  107 щатни бройки.   

      7. 2.  Образование                                                      -  146,5 щатни бройки.    

      7. 3. Здравеопазване                                                   - 10 щатни  бройки. 

      7. 4 Социални дейности /ЦОП/                                  - 8 щатни бройки. 

      7. 5.  Култура (субсидирана численост)              -     18 субсидирани бр. 

      7. 6.  Дежурни по 212 ПМС  (не списъчен състав)        6 бройки . 

Б. Общински дейности: 

      7. 7.  Общински съвет                                                          1 бройка. 

      7. 8.  Образование                                                                 7 бройки. 

      7. 9.   Други дейности към БКС                                         9 бройки. 

      7.10 Чистота                                                                          15 бройки. 

      7.11 Ремонт и поддържане на пътища                                9 бройки. 

 

                 8. Извънбюджетна сметка за средства предоставени от НФ  

      8.1“Европейски социален фонд” ОП “Развитие на Човешките ресурси” 

       8.1.1. Предвидени приходи – трансфери за 2020г. – общо 825 743,97 лв.                                           

лв. от тях : 



           - от преходен остатък              115 548,57   лв. 

           -  Прогнозни трансфери           710 195,40  лв. 

        8.1.2. Разходи                               825 743,97  лв.  

Съгласно приложение :№ 5 

        9. На основание чл.96 от ЗПФ да дофинансира възникналия недостиг на 

финансови средства в делегираната от държавата дейности от изравнителна субсидия или 

от собствени приходи на общината. 

       10.Максималния размер на задълженията които могат да бъдат натрупани през 

годината са в размер на  4 455 743 лв.  

     11.Максималния размер на задължения които могат да бъдат поети през годината 

14 852 475 лв. 

12.Други просрочени задължения  0,00 лв.  

13.Размерът на просрочените взимания по чл.94 ал.3,т.3 от ЗПФ е 2 462 лв. 

14.Размера на просрочените публични взимания е 519 472 лв. 

15.Размера на средствата предвидени за погашения през 2020г. по общинския дълг е 

5 831,00 лв. 

16.Предлага за утвърждаване Индикативен годишен разчет за сметки за средства 

Европейски съюз на Община Джебел през 2020г.,съгласно Приложение 6 

17. Предлага за утвърждаване Разчет за финансиране на Капиталови разходи през 

2020година съгласно Приложение №4 към настоящата докладна      

18.Одобрява съгласно приложение № 6,7,8 бюджетна прогноза за 2020-2022г. 

19.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на 

бюджетни и извънбюджетни средства за да се покрива текущо временен безлихвен заем от 

собствени бюджетни средства или безлихвен заем от ЦБ. 

20.Дава съгласие да съфинансира от собствени средства проекти финансирани от ЕС 

за реализиране на инфраструктурни обекти , проекти със социален характер и проекти за 

осигуряване на заетост. 

   21.Утвърждава следните приоритети за изразходването на бюджетни средства с 

изключение на тези с целево предназначение, както следва: 

   21.1. Трудови възнаграждения  

   21.2. Осигурителни вноски 

   21.3. Стипендии 

   21.4. Храна, отопление и осветление. 

          22.  При спазване на общия размер по бюджета предоставя следните 

правомощия на Кмета: 

  22.1 Да изменя размера на бюджетните разходи за различните видове разходи в 

обема на общинските разходи от една бюджетна дейност, без средствата за работни 

заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата 

дейности. 

         22.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или 

от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й 

размер в частта за местните дейности . 

           22.3    Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

           22.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 

национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината 

за изпълнение на общинския план за развитие. 



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

финансиране на общински програми и проекти. 

          23.  Възлага на кмета на общината:   

          23.1 Да определи конкретните права и задължения на второстепенните        

разпоредители с бюджетни кредити. 

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

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по  

Системите  за финансово управление  и контрол. 

          23.3. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства 

от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с 

изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при 

условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

          23.4 Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарение и спонсори в съответствие с волята на 

дарителя.  

           23.5 Да планира и разходва съгласно приетия от ОбС –гр.Джебел План за 

Капиталови разходи  2020 г.,съгласно приложение №4 към докладната и да предлага 

изменения за разходване в рамките на бюджетната година за обекти и средства за 

финансиране по източници на финансиране. 

         24.Утвърждава следните второстепенни разпоредители с бюджет към община 

Джебел:  

         24.1 отдел „Образование“ при ОБА –гр.Джебел  

         24.2 СУ,,Христо Ботев“гр.Джебел  

         24.3 ПГ,,Руска Пеева“ гр.Джебел  

         24.4 ОУ,,Хр.Смирненски“ с.Рогозче  

         24.5 ОУ,,Васил Левски“ с.Устрен 

 

            Неразделна част от тази докладна са приложения : 1, 2,3,4,5,6,7,8            

             

 

Общ брой на общинските съветници – 29. 

Присъствали на заседанието - 29 общински съветници. 

След  поименно  гласуване: За – 23,  против – 0, въздържали се–6. 

 

  

 

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет-Джебел 

 

 
 
 


