
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, 
ОБЛАСТ СМОЛЯН 
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_________ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 250 
 

Взето с Протокол №31 на редовно заседание на Общински съвет – Баните, 
проведено на 21.04.2022 година 

  
 

 
Относно: ПРИЕМАНЕТО  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  
ЗА  2022 ГОДИНА 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 и т.12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл.51, чл. 55 ал.1от ЗДБРБ за 2022г., чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39 и чл.83, ал.2 

от Закона за публичните финанси, в изпълнение на  Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022г. и Постановление № 31/17.03.2022г. на Министерския 

съвет  за изпълнението на държавния бюджетна Република България  за 2022 г., както 

и чл.21 от Наредба № 2 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Баните, Общински съвет - Баните  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема бюджета на Община Баните за 2022 година както следва: 

1.1. Приходи в размер на   6 444 885 лева съгласно Приложение   1 , в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на   4 688 640 лв 

в т.ч. : 

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на   2 924 340 

лв. 

1.1.2.Приходи за местни дейности – 804 680  , в т.ч.: 

1.1.3. Данъчни приходи в размер на 297 800 лева 

1.1.4. Неданъчни приходи в размер на 466 880 лева 

Трансфери за местни дейности в размер на 1 764 300 лв., в т.ч.: 

Целева субсидия за капиталови разходи  за финансиране на делегирани от 

държавата дейности в размер на  902 300 лв., разпределени съответно: 

 



- 193 965 лв. съгласно приложение 4 

- 708 335 лв. съгласно приложение 14 

Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 264 100 лв. 

Обща изравнителна субсидия – 597 900 лв. 

               1.2. Разходи  – общо 6 444 885 лева, като от тях:  

1.2.1. Разходи за държавни дейности – 2 965 474 лева съгласно Приложение 2 

1.2.2. Разходи за местни дейности – 3 479 411 лева съгласно Приложение 3 

1.2.3. Размер на средствата от преходни остатъци от 2021г., които ще бъдат 

изпълнени през 2022г. финансирани със средства от целеви трансфери (§ 31-18) от 

централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на 

улична мрежа и на други инфраструктурни обекти – 171 701 лв. 

             2. Определя второстепенните разпоредители: 

- ДГ ”Веселин Маринов”- с. Баните 

- ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- с. Давидково 

- СУ ”Христо Ботев”- с. Баните 

              2.1 .Приема бюджет на второстепенните разпоредители за 2022г. съгласно 

Приложение №7   

              3. Приема   справки от Приложение 1 до Приложение 15 

  4. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 193 965 лв., 

съгласно Приложение № 4 

              5. Приема следните лимити за целеви разходи: 

5.1. За социално битово и културно обслужване в размер на 3 % върху 

начислените трудови възнаграждения на работещите служители по трудово - правни 

отношения. 

5.2. За представителни разходи в размер на 6 100 лева 

5.3. Определя: 

- Максимален размер на новия общински дълг за 2022г.  в размер на  150 000 

лв. 

- Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 г. в размер на  

200 000 лв. 

- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към  края на 

2022 г.   в размер на  300 000  лева 

- годишен размер за обслужване на настоящия общинския дълг  в размер на  

116 000 лв.  



5.4. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2022г.в размер до 15 % от средния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

5.5. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2022 г. в размер на 50 %, от средногодишния размер на разходите 

през последните четири години. 

5.6. Определя размера на просрочените задължения от предходни години и 

просрочените вземания- Приложение 8 и Приложение 9 

6. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми 

финансирани от Европейския съюз и други външни помощи 

           6.1. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се 

ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината 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. 

            6.2. Дава съгласие да се ползват временно свободните средства от 

набирателната сметка за чужди средства като безлихвен заем по бюджета на 

общината за текущо финансиране. 

            7. Дава съгласие кмета на Община Баните да направи предложение до 

министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. в целеви трансфер за финансиране 

разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и улична мрежа в размер на 708 335 лв., съгласно приложена справка 

Приложение № 14.  

               8. Възлага на кмета на общината: 

8.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен 

            8.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни средства 

8.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила  по  

актуализираната Система за финансово управление и контрол 

8.4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

държавни дейности да отправя мотивирано искане до Министъра на финансите за 

авансово предоставяне на част от одобрената субсидия 

8.5. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства  от дарения и спонсорство в съответствие с 

волята на дарителя или донора 

9. Оправомощава на кмета на общината:  



9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи 

в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за 

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

дейности 

9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 

дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя 

общия ѝ размер в частта за местни дейности 

9.3.Да кандидатства за привличане на средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 

годишните цели на общината и изпълнение на общинския план за развитие на 

общината 

9.4. Да кандидатства за привличане на средства от Централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти 

9.5. Да възлага разработване и предлага утвърждаването на  общински 

програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 

реализиране на определените годишни и по-дългосрочни цели на общината 

9.6. С предимство да осигурява средства за заплати, вноски, стипендии, храна, 

медикаменти, ел. енергия и горива. 

10. Утвърждава разчета за събирането на просрочените вземания в размер на 

178 644 лева и по видове, съгласно приложение  8  

11. Утвърждава разчета за издължаване на просрочените задължения в размер 

на 0 /нула/ лева и по тримесечия съгласно приложение  9 

12. Утвърждава бюджетно салдо  по общинския бюджет на касова основа в 

размер на  0 / нула / лева 

13. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета – 

Приложение №12 

 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници: 11 
Присъствали: 9 
Поименно гласували: 
„ЗА” – 9 
„ПРОТИВ” – 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 
 
 
 
 
Мл. Спец. „ОбС и П“:                        Общински съвет – Баните 
/ Илина Димитрова /             Председател:  
                /Севдалин Хъшинов/ 


