
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛ.ХАСКОВО 
 

РЕШЕНИЕ №876 
 

От 12.02.2015г. 
 
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, и чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните  финанси, във връзка 
с разпоредбите  на ЗДБРБ за 2015 год., ПМС № 8/ 16.01.2015 год. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2015 год., 
Общински съвет-Минерални бани 

 
РЕШИ: 

 

Приема бюджета на Община Минерални бани за 2015г. както следва: 
                                                                           

 

І. Общо приходи за 2015 година 
 

 
10465172 

1. Приходи с държавен характер  2443075 

§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни 
дейности от ЦБ за общини 

 
1464842 

§ 95-01 Остатък в лева по сметки от предходен период 984640 
§ 88-00  Временно съхранявани средства -6407 
  

1. Приходи с общински  характер 8022097 

  
§ 01-00 Данък върху доходите на физическите лица в т.ч.: 30000 
- § 01-03 окончателен годишен /патентен/ данък 30000 
  
  
  § 13 – 00 Имуществени данъци в т.ч.: 361000  
- § 13-01 данъци върху недвижими имоти  110000 
- § 13-02 данък върху наследствата 1000 
- § 13-03 данък върху превозните средства  120000 
- § 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин 

 
 90000  

-§13-08 Туристически данък    40000 
  
 § 20-00 Други данъци         1000 



  
 § 24-00 Приходи и доходи от собственост в т.ч.: 1390000 
-§ 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и 
продукция 

 
1300000 

 
 -§24-05 приходи от наеми на имущество 25000 
 -§24-06 приходи от наеми на земя 45000 
- § 24-08 приходи от лихви 20000 
  
 § 27-00 Общински такси в т.ч.: 1207760 
- § 27-01 за ползване на детски градини 50000 
- § 27-07 за битови отпадъци 190000 
- § 27-10 за технически услуги 30000 
- § 27-11 за административни услуги 50000 
- § 27-29 други общински такси 887760 
  
 § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви в т.ч.: 20000 
- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 
обезщетения и начети 

 
20000 

  
§ 31-00 Получени трансфери / субсидии/ вноски/ от ЦБ в т.ч. 553600 
 - §31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за 
местни дейности от ЦБ за общини 

291900 

- §31-13 получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ 
за капиталови разходи 

 
261700 

  
§ 36-00 Други неданъчни приходи в т.ч.: 30000 
- § 36-19 други неданъчни приходи 30000 
  
§ 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите в 
т.ч.: 

 
-1035000 

- § 37-01 внесен ДДС / - /  -1000000 
- § 37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 
бюджетните предприятия / - / 

 
-35000 

  
§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи в 
т.ч.: 

 
3600000 

- § 40-22 постъпления от продажба на сгради 2565000 
- § 40-40 постъпления от продажба на земя 1000000 
- § 40-30 постъпления от продажбата на НДА 35000 
  
§ 41-00 Приходи от концесии 90000 
  



 
 
 

 

§ 45-00 Помощи ,дарения и други  безвъзмездно получени 
суми  от страната  в т.ч: 

120000 
 

 - 45-01 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени 
суми от страната 

120000 

  
§ 46-00  Помощи ,дарения и други безвъзмездно получени 
суми  от чужбина 

 
740000 

 - 46-10 – текущи дарения, помощи и други безвъзмездно 
получени  суми от Европейския съюз 

 
97500 

- 46-20 – капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно 
получени  суми от Европейския съюз 

642500 

§ 83-11  - Получени краткосрочни заеми от банки в страната 740000 
§83-82 Погашения по дългосрочни  заеми  от други лица в 
страната 

 
-36000 

 § 93-17 Задължения за финансов лизинг и търговски кредит към 
местни лица 

 
12700 

  
  
§ 95-01 Остатък в лева по сметки от предходен период 173782 
§ 95-02 Остатък в  левова равностойност по валутни сметки 
от предходен период 

23255 

  
  

1. Разходи за държавна дейност в т.ч. 2443075 
  
 Дейност „ЦДГ”: 298846 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 232800 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 7300 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 53230 
§ 10-00 Издръжка 5516 
  
  
СОУ „ Проф. Д-р Асен Златаров” 236371 

 
Дейност „Общообразователни училища” 229528 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 148478 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 9640 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 36280 
§ 10-00 Издръжка 35130 



  
Дейност „ Извънучилищни дейности” 4745 
§ 10-00 Издръжка 4745 
  
  
Дейност „Други дейности по образованието” 2089 
§ 10-00 Издръжка 2089 
  
Дейност”Спортни бази и спорт за всички” 9 
§ 10-00 Издръжка  9 
  
  
СОУ „ Христо Ботев” 461112 
Дейност „Общообразователни училища” 438836 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 270000 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонал 14390 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 66500 
§ 10-00 Издръжка 87946 
§40-00 Стипендии 0 
§51-00 Основен ремонт на ДМА 0 
  
Дейност „ Извънучилищни дейности” 6473 
§ 10-00 Издръжка 6473 
  
Дейност „ Полудневна подготовка в училище” 15168 
§ 10-00 Издръжка 15168 
  
Дейност „ Спортна база и спорт за всички”  

635 
§ 10-00 Издръжка 635 
  
  
Дейност „ Здравен кабинет в детски градини и училища” 39138 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 18800 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 5500 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4000 
§ 10-00 Издръжка 10838 
  
 Дейност „Отбрана и сигурност”  884728 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 37900 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7920 
§ 10-00 Издръжка 37465 
§ 52-00 Придобиване на ДМА 801443 
  



  
Дейност „Общинска администрация”: 450568 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 336348 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 30370 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 83850 
  
  
Дейност ”Читалища” 71941 
§ 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел  71941 
  
Дейност „Спортна база” 371 
§ 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел 371 
  

2. Разходи за общинска дейност 8022097 
  
- Дейност „Общинска администрация” 1234075 
§ 10-00 Издръжка 320000 
§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст. 5000 
§ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърг. организации 5000 
§51-00 Основен ремонт на ДМА 694650 
§ 52-00 Придобиване на ДМА 163305 
§ 53-00 Придобиване на НДА 46120 
  
  
- Дейност „Общински съвет” 140400 
§ 01-00 Заплати на персонал по тр. и служебни правоотношения 25000 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 60000 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 15400 
§ 10-00 Издръжка 40000 
  
- Дейност „ЦДГ” 95140 
§ 10-00 Издръжка 80000 
§51-00 Основен ремонт на ДМА 15140 
  
- Дейност „Клуб на пенсионера, инвалида и др. 5000 
§ 10-00 Издръжка 5000 
  
- Дейност „Програма за временна заетост” 30000 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 8000 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 2000 
 § 10-00 Издръжка 20000 
  
- Дейност „Други дейности по социалното осигуряване” 15088 
§ 10-00   Издръжка 15088 



  
  
- Дейност „Водоснабдяване и канализация” 1313212 
§ 10-00 Издръжка 15000 
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1298212 
  
  
- Дейност „Осветление на улици и площади” 100000 
§ 10-00 Издръжка 100000 
  
- Дейност „Други дейности по здравеопазване” 291690 
§51-00 Основен ремонт на ДМА 291690 
  
Дейност„Др. д-и по жил. строителство, БКС и рег. развитие” 1999184 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 30000 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 7000 
§ 10-00 Издръжка 170000 
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА 971378 
§ 52-00 Придобиване на ДМА 820806 
  
- Дейност „Озеленяване” 50000 
§ 10-00 Издръжка 50000 
  
  
- Дейност „Чистота” 190000 
§ 10-00 Издръжка 190000 
  
  
- Дейност „Спортни бази и спорт за всички” 50000 
§ 45-00 Субсидии за за организации с нестопанска цел 50000 
  
  
- Дейност „Обредни домове и зали” 2000 
§ 42-00 Текущи трансфери, обезщет. и помощи за домакинства 2000 
  
  
- Дейност „Други дейности по културата” 45000 
§ 10-00 Издръжка 45000 
  
  
- ОП „Общинско горско стопанство  Бряст Лес” 1000000 
§ 01-00 Заплати на персонал по трудови правоотношения 174080 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 40000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Съгласно Чл. 125., ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 38  от 
Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Минерални бани, Общински съвет оправомощава кмета на общината  в процеса 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 48700 
§ 10-00 Издръжка 737220 
  
  
 - Дейност „Други дейности по селското и горско стопанство”  186000 
 § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонал 5000 
 § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 1000 
 § 10-00 Издръжка 30000 
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА 150000 
  
  
- Дейност „Читалища”  45464 
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА 45464 
  
  
-Дейност„Служби и д-ти по поддърж. ,р-т и изгр. на пътища” 694844 
§ 10-00 Издръжка 49500 
§ 52-00 Придобиване на ДМА 645344 
  
- Дейност „Други дейности по икономиката”  211000 
§ 01-00 Заплати на персонал по трудови правоотношения 90000 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонал 2700 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 18300 
§ 10-00 Издръжка 100000 
  
-  Дейност „ Разходи за лихви „  72000 
§ 22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 65000 
§ 29-91 Други разходи за лихви  към местни лица 7000 
  
  
Дофинансиране 110000 
§ 01-00 Заплати на персонал по трудови правоотношения 83930 
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонал 6600 
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 19470 
 РЕЗЕРВ 142000 
  
  



на  изпълнение на бюджет 2015г., да  извършва  компенсирани промени  при спазване на 
общия размер на бюджета:  

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: 

2. 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; 

3.да се разпорежда със средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи и за 
съфинансиране  по проекти  

 (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди. 

II. На основание чл. 94, ал. 3  от ЗПФ  приема  максимален размер на  новите задължения 
за  разходи до 50% от общия размер на разходите по бюджета. 

 III.На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ  приема максимален размер на  ангажиментите  за 
разходи  до 50% от  общия размер на разходите  по бюджета. 

 IV.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 ЕС и по други международни програми,  
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

V. Приема лимит за разходи за СБКО в размер на 3 % от средствата за  работна 
заплата на заетите по трудово правоотношение. 

VI.  Приема разходи  за представителни цели  и международна дейност на кмета  на 
общината  в размер на  20000  лв. 

VII.  Приема разходи за представителни  цели на  Председателя на Общински съвет в 
размер на   10000 лв. 

VIII.  Определя второстепенните разпоредители  с бюджет  съгласно приложение №1. 
IX.  Упълномощава  кмета: 

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  за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

2. Да кандидатства  за средства от централния бюджет  и други източници за 
финансиране  и за съфинансиране  на общински програми и проекти. 

Х. Приема за сведение протоколите от  публичното обсъждане  на бюджета. 



XI. Утвърждава разходите за заплати  през 2015 г  съгласно прил. №2. 

 
 
 
 

Участвали в гласуването 11 общински  съветника, от които: 
 

                                                                                                  За –11 
Против –няма 

Въздържал се – няма  
 

Приема се 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС……………………… 
                                   /Мехмед Лятиф/ 
 
 
 


