
 

                                                                                                                                                                         
1 
 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
Изх. №………………………. 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 21 
от заседанието на 25.02.2013г. 
по точка 5 от дневния ред 
 
Относно: Приемане на проектобюджета на Община Брусарци за 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 144 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 
2013 г., разпоредбите на ПМС № 1 от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2013 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет, ОБС Брусарци 

РЕШИ: 
 

Приема бюджета на Община Брусарци за 2013г., както следва: 
 

1. Приходи общо                                                   2 562 883  - Съгласно приложение № 1  
1.1. Приходи държавни дейности                        1 616 932  
1.2. Приходи местни дейности                                945 951  
2. Разходи общо                                                    2 562 883  - Съгласно приложение № 2 
2.1. Разходи държавни дейности                         1 616 932 
2.2. Разходи местни дейности                                 911 551 
2.3. Разходи дофинасиране                                       34 400 
 
3. Преходен остатък за 2013г.                                 183 029  
3.1. Държавни разходи                                              60 659 
3.2. Местни разходи                                                 122 370 
 
4.Бюджетът на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно приложение № 6 
4.1. Собствени приходи и помощи                         369 481  
      - Данъчни приходи                                             126 835                      
      - Неданъчни приходи, помощи, 
        дарения и други безвъзмездно  
       получени суми                                                  242 646 
 
4.2. Разходи                                                           2 562 883 
      - Заплати и възнаграждения на  
        персонал нает по труд.правоотнош.           1 164 744         

 - Други възнаграждения и  
    плащания на персонал                                    222 903 
 - Осигурнителни вноски                                    249 046 
 - Издръжка                                                          650 287 
 - Социални разходи, стипендии                         11 000 
 в т. ч. стипендии                                                    7 334 
 - Субсидии                                                            75 252 
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 - Капиталови разходи                                        182 317 
 

4.3. Трансфери ( субсидии, вноски,  
       вр. заеми)                                                       2 010 373 
      - Взаимоотношения с ЦБ                              2 010 373 
4.4. Финансиране                                                    183 029 
      - Наличности в началото на периода              183 029 
 
5. Разпределение на преходния  
    остатък от 2012 г. по дейности                           183 029 - Съгласно приложение № 4 
 
5.1. Държавни разходи                                              60 659 
      - ИРО                                                                       7 672 

   - Отбрана – дежурни                                              4 463 
   - Полиция                                                                6 123 
   - Доброволни отряди                                              2 886 

      - Детски градини                                                    6 183                          
   - Училища                                                              15 231 
   - Здравни кабинети                                                 2 717 
   - Ветерани – карти за пътуване                                340 
   - Текущ ремонт поддръжка пътища –  
снегопочистване                                                        2 740 
   - ПВЗ                                                                           213 
   - Др. д/сти по образованието                               12 091 
    

5.2. Местни дейности                                              122 370 
      - ЦДГ                                                                      6 883 
      - Др.д/сти по образов. – автобуси                      18 900 
      - ДСП                                                                    15 500 
      - Осветление на улици и площади                     15 000 
      - Чистота                                                               11 600 
      - Тек.ремонт и поддръжка на пътища                18 087 
      - Приют за кучета                                                  2 000 
      - Дофинансиране ПВЗ                                         34 400  
                     
6. Наличност към 01.01.2013г.                                 
     на извънбюджетните средства на общината  3 551 213,63  
     - ОПАК                                                                   14 334,99 
     - ОПРР                                                                      4 672,75 
     - Оперативни програми – Човешки ресурси               5,16 
     - Агенция „Земеделие”                                     3 532 200,73 

                                                                                    
7. Капиталови  разходи                                            182 317 – Съгласно приложение № 3 
7.1. Целеви средства                                                 140 000 
     - Ремонт и поддръжка на общински пътища       63 500 
     - Закупуване на бойлер със слънчев колектор 
за ДСП гр. Брусарци                                                     5 000 

- Закупуване на печка конвектомат за  
за ДСП гр. Брусарци                                                     4 900 
     - Закупуване на фризер за ДСП гр.Брусарци        3 100 
     - Основен ремонт на здравен кабинет  
с. Дондуково                                                                  3 000 
     - Основен ремонт на здравен кабинет  
с. Василовци                                                                   3 500 
- Доставка и монтаж на климатици  
СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци                            14 500 

- Закупуване на котел твърдо гориво 
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ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара                                   8 200 
- Доставка и монтаж на климатици  
ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци                            14 000 

- Закупуване на котел твърдо гориво 
ЦДГ „Мечо пух” с. Крива бара                                    6 500 

- Доизграждане на улично осветление 
с. Смирненски                                                                5 300 
     - Изготвяне на ОУП (Общ устройствен 
план) на Община Брусарци                                           6 500 

- Закупуване на печка за ЦДГ „Детелина” 
с. Василовци                                                                      900 
     - Закупуване на фризер за ЦДГ „Детелина” 
с. Василовци                                                                   1 100 
                                       
7.2. Разходи от собствени средства                            32 692  
     - Проектиране и ремонт на път  
варианта и пътното съоръжение на  
км. 6+700 от път ІV-11216 Смирненски  
– Буковец – Белотинци при с. Буковец                      18 087 
     - Придобиване на земя за разширяване  
на гробищен парк - гр. Брусарци                                10 000 
     - Закупуване на програмни продукти  
за нуждите на Община Брусарци                                 3 500 
     - Кухненска аспирация ДСП гр. Брусарци             1 105 
 
7.3. Подобряване на МТБ на училищата                     9 525 
     - СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци                       5 625  
     - ОУ „П.К.Яворов” с. Крива бара                            1 775 
     - ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци                       2 125 
     - Община Брусарци – училища                                   100 
 
8. Просрочени вземания                                               2 737 
   - Наеми общинско имущество                                  2 737 
9. Приема следните лимити за разходи: 
9.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените труд. възнаграждения 
9.2. Представителни разходи в размер на 8 000 лв. 
9.3. За карти за пътуване по утвърден списък на работодателя 
      - За учители 85% от стойността на картата 
      - За служители    -     от стойността на картата и билети 
9.4. Помощи за погребения в размер на стойността на ковчега по план – сметка на 
общината. 
10.Определя числеността на персонала в общинска администрация и средствата за работна 
заплата за делегираните от държавата дейности без училищата и читалищата – Съгласно 
приложение № 5 
11. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства на общинския бюджет 
по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия.  
12. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се 
покрива текущо с временни безлихвени заеми от други сметки на общината. 
13. Определя при необходимост приоритети  за изразходването на бюджетни средства в 
съответствие  с общинската финансова политика. 
14. Възлага на Кмета на общината: 
14.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 
14.2.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. 
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14.3.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорство  в съответствие  с волята на дарения. 
14.4.Да информира тримесечно ОБС  в подходяща форма за размера и причините за 
просрочените задължения. 
14.5.Да предлага на ОБС  след 30 юни  да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг 
вид разходи за делегираните от държавата дейности,  с изключение на разходите за 
образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност. 
15. При спазване общия размер на бюджета, при възникване на неотложни и доказани 
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго 
предоставя на Кмета следните правомощия: 
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности  без училищата и читалищата да 
прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една бюджетна дейност в 
друга. 
15.2.В частта за местните дейности да прехвърля бюджетни кредити за различните видове 
разходи от една дейност  в друга при спазване на общия размер на разходи. 
15.3.Да кандидатства за средства от ЦБ, други източници и европейски фондове. 
15.4.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на 
общината. 
15.5.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 
разработят  и представят в срок до 31.03.2013г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 
от ОБС бюджет. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   Въздържал се 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


