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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 27 

Относно: Приемане на бюджета за 2021 година, програма за капиталови разходи за 2021 

година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 

година и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 година на Община 

Сърница  

На основание: чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, 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 за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от ЗДБРБ за 2021 

година и след проведено поименно гласуване с: 

Брой гласове 

„За” 

Брой гласове 

„Против” 

Брой гласове 

„Въздържали се” 

Брой 

Присъствали 

Общ брой общински 

съветници 

12 0 0 12 13 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА   

РЕШИ: 

1.  Приема бюджета на Община Сърница за 2021 г., както следва: 

1.1.  По  приходите  в размер на  7 101 000 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч. 

1.1.1.  Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  4 408 394 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1.  Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 889 385 лева; 

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2020 година в размер на 519 009 лева, в т.ч.: 

1.1.1.2.1.  Преходен остатък от 2020 година в Община Сърница – ПРБ в размер на 548 357 лева, 

съгласно Приложение №2; 

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Образование за утрешния ден” и проект „Подкрепа за успех” 

(минус) 28 881 лева, съгласно Приложение №2; 

1.1.1.2.3.  Възстановени средства в ЦБ – 467 лева; 

1.1.2.  Приходи за местни дейности в размер на 2 692 606 лева, в т.ч.: 

1.1.2.1.    Данъчни приходи  в размер на 317 000 лева (Приложение №1); 

1.1.2.2.   Неданъчни приходи  в размер на 401 780 лева (Приложение №1); 

1.1.2.3.  Трансфери за местни дейности в размер на 575 100 лева, в. т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  502 600 лева; 

1.1.2.3.2.  Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 72 500 лева. 

1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 245 700 лева (Приложение № 3 ); 

1.1.2.5.    Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 1 400 180 лева (Приложение № 

2), в това число: 

1.1.2.5.1.  С целеви характер  в размер на 876 488 лева; 

1.1.2.5.2.  За разпределяне от общински съвет в размер на  523 692 лева. 

1.1.2.6.  Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на минус (-)  439 103 

лева; 

1.1.2.7.  Трансфери между бюджети (нето) в размер на 84 044 лева, както следва: 
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1.1.2.7.1.  Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците минус (–) 78 621   

лева; 

1.1.2.7.2. Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки 

дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. Сърница – 115 

000 лева; 

1.1.2.7.3.  Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по чл.84 от ЗДБРБ за 2020 година в размер на 

277 666 лева. 

1.1.2.8.  Възстановени временни безлихвени заеми 51 586 лева; 

1.1.2.9.  Възстановени средства от отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО - 56 319 лева. 

1.2.  По разходите в размер на 7 101 000 лева, разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения от  № 1: 

1.2.1.   За делегирани от държавата дейности в размер на 4 408 394 лева;  

1.2.2.    За местни дейности в размер на 2 692 606 лева.   

1.3.  Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, 

изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо; 

1.3.1  Приема разпределението на преходния остатък в делегираните от държавата дейности, 

съгласно Приложение №2; 

2.  Приема програмата за капиталови разходи в размер на 3 887 085 лева, съгласно 

Приложение № 3: 

2.1.  Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 245 

700, съгласно Приложение №3; 

2.2.  Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления  от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3; 

2.3.  Приема разходи за Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: Въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда 

„Младежки дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. 

Сърница;, в размер на 115 000, съгласно Приложение №3; 

2.4.   Съфинансиране по проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в 

УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, 

Община Сърница“ в размер на 11 437 лева; 

2.5.  Съфинансиране към фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване за Дневен 

център за деца и младежи с увреждания“ 6 120 лева; 

2.6.  Съфинансиране за изпълнение на допълнително СМР по Проект „Реконструкция, 

благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница“ 150 000 

лева; 

2.7.  Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със 

средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

година), в размер на 2 065 509, съгласно Приложение №3; 

2.8.  Приема разходите за текущ ремонт през 2021 година, съгласно Приложение №3.1; 

2.9.  Приема разходите за основен ремонт по стопански начин през 2021 година, съгласно 

Приложение №3.2. 

3.  Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без разпоредителите с бюджет, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

3.1.  Числеността на персонала  в общинска администрация  и  местните  дейности, съгласно 

Приложение №4; 

3.2.  Разпределение на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно Приложение № 5; 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

4.1.  Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни 

дейности в размер на 34 452 лева; 

4.2.   Утвърждава разходи за членски внос в размер на 10 000 лева; 



4.3.   Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 5 401 лева; 

4.4.  Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 

3 000 лева; 

4.5.  Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен 

кабинет в училищата и детските градини  в размер до 900 лева; 

4.6.  Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 500 лева; 

4.7.  Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по 

предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.6. 

5.   Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените 

средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения; 

5.1.  Приема разходи за представителни цели, както следва: 

5.1.1.  Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до  4 000 лева; 

5.1.2.  Представителни разходи на председателя на общински съвет Сърница в размер до 2 000 

лева. 

5.2.  Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Побит камък, 

съгласно Приложение №10; 

5.3.  Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Медени поляни, 

съгласно Приложение №11. 

6.  Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложения  № 6, №6.1,  №6.2, №6.3, №6.4, №6.5, №6.6, №6.7, №6.8, №6.9, 

№6.10, №6.11, №6.12, №6.13 и №6.14 . 

7.  Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-

2024 г., съгласно Приложение № 7. 

8.  Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

8.1.  СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница; 

8.2.  ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък; 

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни. 

9.  Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, както 

следва: 

9.1.  По проект: "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на 

улици в град Сърница"" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на град Сърница" в размер на 874 

237 лв. 

9.2.  По проект:  „Изграждане на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 21 в град Сърница” в 

размер на 47 536 лева. 

9.3  По проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ „Никола 

Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община 

Сърница“ в размер на 190 632 лева; 

9.4.  По проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – 

Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ 

в размер на 44 105 лева; 

9.5.  Община Сърница няма да издава общински гаранции през 2021 година; 

9.6.  Община Сърница няма да поема друг дълг през 2021 година, освен кандидатстване за 

безлихвен заем от ЦБ съгласно Постановление на МС №215 от 05.10.2018 година. 

10.  Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на 

годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години.  

11.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2021 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години. 



12.  Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2021 година в размер на  75 000 лева. 

12.1  Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 

2021 година, съгласно приложение №8. 

13.  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. 

13.1.  При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните 

финанси; 

13.2.  При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията 

на чл. 104, ал.1. т.4 от Закона за публичните финанси; 

13.3.  За 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 бюджет. 

14.  Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

14.1.  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 за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

14.2.  В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15.  Възлага на кмета на общината: 

15.1.  Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, 

донора. 

15.2.  Да информира ОбС 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 намаляване на бюджетните разходи; 

15.3.  Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински 

проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган; 

15.4.  Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет; 

15.5.  Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси; 

16.  Задължава кмета  на общината: 

16.1.  Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2021 г. по пълна 

бюджетна класификация и по тримесечия.    

16.2.  Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити. 

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

нарушаване на бюджетната дисциплина; 

17.  Упълномощава кмета: 

17.1.  Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрени 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 им в края на годината. 

17.2.  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 за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

17.3.  Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране 

и за съфинансиране на общински програми и проекти; 

18.  Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение №9. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, 

проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №42/9.02.2021г. 

и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:  

                САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ 


