
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №84                                                                

гр.Ботевград,12.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна  записка относно проект на бюджет на община 

Ботевград за 2022 година и Индикативен годишен отчет за сметките за 

средства от Европейския съюз за 2022 година /вх.№0804-1/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 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 на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022г., ПМС № 31 /17.03.2022 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2022г., чл.34, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне,  приемане и отчитане на бюджета на община 

Ботевград и проведено поименно  гласуване  с   20  гласа „за“, 0 гласа 

„против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

                                                 

                                                   Р  Е  Ш И:               
 

 

І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 

 

ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2022г., съгласно 

приложение № 1б в т.ч.: 

1.Приходна част                                                                               42 336 679 

      в.т.ч.: 

1.1.Приходи от централния бюджет                                             27 982 996 

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности               23 681 696        

- Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности      2 390 700                      

- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища     394 700 

- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности       1 515 900   

1.2.Приходи с местен характер в размер на                                13 533 000     
в.т.ч.  

- окончателен годишен/патентен/данък и данък върху такс.превоз   100 000 

- имуществени данъци                                                                          3 920 000                                                             

- приходи от доходи от собственост                                                    3 000 000             



- общински такси                                                                                   4 028 000     

- глоби и административни наказания                                                   180 000         

- внесен ДДС и други данъци в/у продажбите                                  /-/ 175 000          

- приходи от продажба на нефинансови активи                                 1 950 000 

- приходи от концесия                                                                              200 000 

- помощи и дарения                                                                                  250 000 

- други неданъчни приходи                                                                       80 000 

1.3. Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за средства 

от ЕС                                                                                                          257 760   

1.4. Трансфери между бюджети – предоставен трансфер             /-/ 25 798           

1.5. Операции с финансови активи и пасиви                                    588 721   

в т.ч.                                                                      
- събрани средства и извършени плащания от /за сметки на ЕС     /-/ 167 088 

- погашения по краткосрочни заеми от банки в страната                /-/ 195 699     

- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната        /-/  121 000 

- друго финансиране                                                                              1 010 000 

- остатък в левова равностойност по валутни сметки                             62 508 

2. Разходна част                                                                                  42 336 679                                                               

в т.ч.                                                                                           

2.1. Заплати и осигурителни вноски                                                  24 379 941 

2.2.  Издръжка                                                                                        8 777 064  

2.3. Платени данъци и  такси                                                                   270 742 

2.4. Разходи за лихви по заеми в страната                                               87 000 

2.5. Разходи за членски внос                                                                     19 220 

2.6. Социални разходи  и стипендии                                                      681 088    

2.7. Придобиване на нефинансови активи                                          6 698 886 

2.8. Субсидии                                                                                         1 422 737                                                                                     

в т.ч. читалищни дейности                                                                       556 808 

3.Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на 

финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи,  по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи/ Приложение № 1в/. 

 

4.Приема за информация индикативен списък на текущи ремонти на 

общински обекти и инфраструктура по населени места / Приложение № 2/. 

 

5.Утвърждава показатели по чл.45, ал.1,т.2 от ЗПФ за населените места с 

кметски наместници  /Приложение № 3/. 

 

6.Приема максималния 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 средногодишния размер на отчетените разходи за 



последните 4 години; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

 

7. Приема максималния 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 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения. 

 

8. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния 

остатък от 2021 г. по функции и дейности по бюджета за 2022./ Приложение 

№ 4/ . 

 

9. Определя  максимален размер на общинския дълга  за 2022г. , както 

следва:  

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г.  в размер на 8 185 

717 лв.  

9.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021г. в размер на 

3 207 155 лв./ Приложение № 5/. 

9.3. Намерение за поемане за нов дълг през 2022 г. в размер на 4 978 562 

лв./Приложение № 6/. 

 

10. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през бюджетната 2022г. /Приложение 7/. 

 

11.Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество на община 

Ботевград за 2022г., съгласно/ Приложение № 8/ 

 

12.Утвърждава числеността на общинската администрация / Приложение № 

9 /  

 

13.Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 

2022г.             /Приложение № 10/. 

 

14. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на самотни и 

социално-   

 слаби граждани за изкопаване на гробно място.  

       

15.Утвърждава „Други разходи” в размер на 27 500 лева/ Приложение № 11/. 

 



16.Утвърждава броя на служителите имащи право на транспортни средства 

през 2022г. / Приложение № 12/. 

 

17.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на 

граждани/Приложение № 13/. 

 

18.Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2022г. /Приложение 

№ 14/ 

 

19.Приема събитиен  календар на  община Ботевград за 2022г.   /Приложение 

№ 15 /. 

 

20.Приема следните лимити за разходи: 

20.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови             

възнаграждения . 

 

21.Възлага на кмета: 

21.1.Да определи  бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

21.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

21.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

21.4.Да информира общинския съвет 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/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи.   

            

22. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и 

разпределени средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна 

класификация и по тримесечия. 

 

23. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на         

субсидията на организации с нестопанска цел. 

 

 24. Упълномощава кмета на общината да одобрява разпределението на 

средствата на делегираните от държавата дейности на училищата и 

изготвената впоследствие формула.   

 

25. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя следните 

правомощия на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 

25.1. 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. 



25.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, 

звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на 

бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите 

приоритети до неговото преустановяване.      

25.3. Да разработва и възлага подготовката на общинските 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.  

25.4. 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. 

25.5. За временни безлихвени заеми до възстановяването им по одобрени 

проекти и програми , съфинансирани от Европейския съюз, срокът за 

възстановяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното 

финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране  и може да 

превишава края на бюджетната година. 

25.6. Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и 

други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

 

 26. Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

проектобюджет на община Ботевград за 2022г. 

                                                

 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №85                                                                

гр.Ботевград,12.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно предоставяне на рекламни 

услуги в общински имоти /вх.№0804-3/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 

21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено поименно  гласуване  с   20  гласа „за“, 3 гласа 

„против“,  1 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

                                                 

                                                   Р  Е  Ш И:               
 

1. Възлага на кмета на Община Ботевград  да води преговори и извършва 

необходимите процедури за предоставяне на рекламни услуги в общински 

имоти с №51946.535.43; 62298.50.76; 62298.12.24; 51946.549.12; 

66860.174.204; 66860.122.49; 66860.115.273; 51946.22.260; 51946.550.455; 

66860.20.210; 66860.174.216; 12283.367.6; 73256.531.591;  05815.10.36;  

05815.10.41; 05815.307.493;73256.242.295;73256.245.497 включително и 

чрез поставяне на рекламно-информационни елементи, като приходите от 

тази рекламна дейност се използват изцяло за финансово подпомагане  

дейността на спортните организации с нестопанска цел, регистрирани и 

развиващи дейност на територията на община Ботевград.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да сключва договорите за 

предоставяне на рекламни услуги, включително и чрез поставяне нa 

рекламно-информационни елементи, в общински имоти с №51946.535.43; 

62298.50.76; 62298.12.24; 51946.549.12; 66860.174.204; 

66860.122.49;66860.115.273; 51946.22.260; 51946.550.455; 66860.20.210; 

66860.174.216; 12283.367.6; 73256.531.591;  05815.10.36;  05815.10.41; 

05815.307.493; 73256.242.295;73256.245.497 , като цената за използване на 

терени за реклами да бъде не по-ниска от заложената в Наредбата  за реда за 

придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 


