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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е №28 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ТРЪН ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА   

07.04.2022г. – ПРОТОКОЛ №4 

                           

 

 

 

 

 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община 

Трън за 2022г. 

 

 

 

 

              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 Закона запубличните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от 

17.03.2022 г.,за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредба за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Трън, Общински съвет Трън 

 

                                                      Р Е Ш И: 

           Приема бюджета на Община Трън за 2022 година както следва: 

 

           1. По приходите в размер на 12 678 759 лв., съгласно Приложение 

№1 
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        а) Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 969 

456 лв., в т.ч: обща допълваща субсидия за делегирани от държавата 

дейности 4 136 654 лв. 

 

 

        б) Преходен остатък от 2021 година                                 832 802 лв. 

                   в т.ч.    -    СУ „Гео Милев“                                     237 504 лв. 

- ДГ „Ален мак“                                                                41 733 лв. 

- Ц О П „Дъга“                                                                  17 138 лв. 

-  Ц С Р И                                                                          10 800 лв. 

                              -   СУ„Резидентен тип“                                73 314 лв. 

                                 -   Отбрана и сигурност                                92 870 лв. 

                                 -   Здравеопазване                                         15 727 лв. 

                                 -   Общинска администрация                      303 733 лв. 

                                 -  Асистентска подкрепа                               39 983 лв. 

 

           2. Приходи за местни дейности в размер на                7 709 303 лв. 

                а) данъчни приходи                                                    320 000 лв. 

                б) неданъчни приходи                                              1 791 500 лв. 

                в) обща изравнителна субсидия                                  958 800 лв. 

           в т.ч. зимно подържане и снегопочистване                     368 000 лв. 

                г) целева субсидия за капиталови разходи 

                За местна дейност                                                     1 730 400 лв. 

                д) преходен остатък от 2019 година                        2 908 603 лв.  
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           3. По разходите в размер на 12 678 759 лв., съгласно Приложение 

№2 

                а) за делегирани от държавата дейности                 4 969 456 лв.  

                б) за местни дейности                                               7 709 303 лв.   

           4. Приема поименните списъци за капиталови разходи за 2022 г., 

съгласно приложения № 1 и 2. 

           5. Утвърждава план - сметката на ОП „Трънска гора“ за 2022 

година 

           6. Разходите за погребенията на самотни без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 

регистрираните в  службите за социално подпомагане са за сметка на 

общинския бюджет – ковчег, дървен надгробен знак, изкопаване и заравяне 

на гроба и превоз на покойника на територията на общината. 

             7. Приема следните лимити за разходи: 

                  а) СБКО в размер на 3% от средствата за основна работна 

заплата на заетите по трудови правоотношения. 

                  б) Средства за представителни разходи на кмета на общината 

в размер на  16 000 лв. 

            8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право 

на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и 

обратно - Приложения. 

            9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства 

по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия. 

          10. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни 

средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени 

заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината, а за държавни 
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дейности да се отправя мотивирано искане до МФ за предоставяне на 

авансова сума от одобрената субсидия. 

         11. Възлага на кмета на Общината: 

                 а) да определи конкретните права и задължения на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

                б) да ограничава  или спира финансиране на бюджетните 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила на Системата за финансово управление 

и контрол; 

              в) да отразява служебно промените по бюджета с размера на 

постъпилите и разходваните средства в съответствие с волята на дарителите 

и спонсорите; 

              г) максималният размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи финансирани за сметка на помощи и дарения; 

            д) максималният размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средно 

годишния размер на отчетените разходи през последните четири години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи финансирани за 

сметка на помощи и дарения. 

        12. Да предлага на Общинския съвет след 30 септември 2022 година 

да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за 
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делегираните от държавата дейности с изключение на разходите за 

образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната 

дейност. 

       13. При създаване на общия размер на бюджета и при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със 

закон не е определено друго, предоставя следните права на кмета: 

               а) да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи 

в една или от една група в друга в границите на една бюджетна дейност без 

да изменя общия й размер в частта за местните дейности; 

              б) да разработва и възлага подготовката на общински проекти и 

програми за осигуряване на алтернативни източници на средства за 

реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския 

план за развитие. 

       14. Разрешава на кмета да прехвърля  заемообразно средства от 

бюджетни в извънбюджетни сметки за изпълнението на оперативни 

програми в размер до 300 000 лв., на месец. 

       15. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 април 2022 г., 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от общински съвет бюджет. 

         

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                          Б.Харалампиев  - п - 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 

          А.Станкова  - п -  


