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РЕШЕНИЕ № 173 
 

по Протокол № 15 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 29.07.2016 г. 

по т. 1 от дневния ред 
 
 

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2016 година. 
 
 
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 ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 
г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 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, Общински съвет 
– Ветово след като взе предвид фактическите и правни основания, обективирани в 
Докладна записка под вх. № ДЗ-06-02-5/11.01.2016 год. и участвалите в гласуването 15 
общински съветници, от които  

 
 

Ибрям Караманов  - „за“ 
Бюлент Салимов   - „за“ 
Шинасидин Ферадов  - „за“ 
Гюнейт Тюлеовлуев  - „за“ 
Нежля Ислямова  - „за“ 
Баки Солак   - „за“ 
Мехмед Мехмед  - „за“ 
Димитър Денев  - „за“ 
Пламен Пенчев  - „за“ 
Недялко Христов   - „за“ 
Георги Георгиев   - отсъства 
Паско Христов  - „въздържал се“ 
Мюждат Бекиров   - „въздържал се“ 
Сюлейман Паша  - „против“ 
Ердин Ветовалиев  - „въздържал се“ 
Мюжген Ахмедова   - „въздържал се“ 
Неджбидин Чакър  - отсъства 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 
1. Приема бюджета на община Ветово за 2016 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 8 218 546 лв. 
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 4 367 024 

лв., съгласно Приложение № 1                               
в това число: 

-обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 3 631 281 лв.; 
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-собствени приходи по делегираните бюджети на училищата – 99 649 
лв.; 

-преходен остатък от 2015 година – 636 094 лв., съгласно Приложение 
№ 7. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 851 522 лв., съгласно Приложение 
№ 1, 

в това число: 
-данъчни приходи – 477 500 лв.; 
-неданъчни приходи – 1 668 000 лв.; 
-обща изравнителна субсидия –819 700 лв.; 
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 300 800 лв.; 
-трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на  ОПМ – 69 000 лв.; 
-предоставени трансфери на бюджети – 50 000 лв.; 
-временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – 

+40 506 лв.; 
                        -преходен остатък от 2015 година – 526016 лв., съгласно Приложение № 7. 
  1.2. По разходите в размер на 8 218 546  лв. 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 367 024 лв., 
разпределени по дейности, функции и параграфи, съгласно Приложение № 2 

1.2.2. За местни дейности – всичко – 3 851 522 лв., 
в това число: 

1.2.2.1. Само Местни дейности – 3 570 333 лв., разпределени по дейности, функции и 
параграфи, съгласно Приложение № 3, 

в това число: 
-текущи разходи – 2 536 653 лв.; 
-капиталови разходи – 1 033 680 лв. 

1.2.2.2. Държавни дейности с дофинансиране – 281 189 лв., разпределени по 
дейности, функции и параграфи, съгласно Приложение  № 4, 

 1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, 
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

2. Приема инвестиционна програма на община Ветово в размер на 1 046 680 лв., 
съгласно Приложение № 5. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 
съгласно Приложение № 5“а“. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 
на общински нефинансови активи и от приватизация, съгласно Приложение № 6. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народна 
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5; 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 
4.1. Членски внос за НПО – 10 000 лв. 
4.2. Помощи по решение на общинския съвет – 8 000 лв. 
4.3. Субсидии за спортни клубове и спортни дружества – 38 000 лв., съгласно 

Приложение № 9; 
5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1. СБКО в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000 лв. 
6. Определя дофинансиране на маломерни паралелки в общообразователните 

училища, съгласно Приложение № 10. 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз в размер на 409 288 лв., съгласно Приложение № 11; 
8. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 463 728 лв. 
8.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в размер на 161 

757 лв.    
        9. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 
година в размер на 625 485 лв.  
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 10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2016 година в размер на 357 491 лв. от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 

  11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2016 г., в размер на 1 187 466 лв. от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години. 

  12. Определя размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2016 г., в размер на 21 256 лв. 

   13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2016 г., в размер на 10 000 лв. 

14. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 г., 
съгласно Приложение № 12. 

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 13. 
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 и няма просрочени 
задължения в съответната дейност. 

 16.2. Не оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 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. 
 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 
увеличаване 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 изискванията от 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, след решение на общинския съвет. 

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 г. 

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, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на общинския съвет. 

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 и за изпълнение на общинския план за 
развитие.  
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 19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 
 
 
На основание чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 45, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решението на 
Общински съвет – Ветово може да бъде оспорено пред Административен съд – Русе. 

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез Общински съвет – Ветово, в 
14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. 
 

 
Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 
Председател на Общински съвет – Ветово 

 

Решението влязло 

в сила 30.08.2016 година 

Председател:  /п/ 

Специалист/деловодител:  /п/ 

 


