
РЕШЕНИЕ  № 48 

19.03.2009 

 

Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 

бюджет – второ четене 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 „а” от Закона за 

общинските бюджети, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

  

Приема на второ четене изменения на Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет, както следва:   

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

§ 1. В Чл.4 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, т. 1 след текста „местни данъци” се добавя текста „при условия и 

граници определени със закон”, а в т. 2 след текста „ местни такси” се добавя текста 

„по ред, установен със закон” 

2. В ал. 3, т. 2 се изменя така: 

т. 2 бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в 

делегираните от държавата дейности, при спазване стандартите за разходи определени 

с Решение на Министерски съвет 

3. Създава се нова ал.5 със следният текст:  

(5) Преходния остатък по бюджета на общината от предходната година се 

използва за финансиране на бюджетните дейности през следващата година по 

Решение на Общинския съвет и при спазване на нормативната уредба. 

4. Алинеи 5, 6 и 7 съответно стават ал. 6, 7 и 8. 

 

РАЗДЕЛ II 

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

 

§ 2. В Чл. 8. се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, т. 2 след думата „местните” се добавя думата „данъци”.  

2. В ал.1 се създава  нова т. 8. със следният текст: 

т. 8. анализ на финансовите ангажименти свързани с изпълнение на проекти и 

програми. 

 

§ 3. В Чл. 9 се правят следните изменения: 

1. ал. 2 се изменя, като добива следният вид: 

ал. 2 Кметът на общината дава указания на ръководителите на бюджетните звена, 

кметовете на кметства, кметските наместници, в които определя условията и сроковете 

за представяне на проектите. 

2. създава се нова ал. 3 със следният текст: 

ал. 3 Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, 

задачи и приоритети на проекта за бюджета и за реда за представяне на мнения и 

предложения 

 

§ 4. Чл.10 се отменя . 

  



§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения:   

1. В ал.1 след думата „постъпленията” се отменя текста „държавни данъци” и  

след фразата „делегираните от държавата дейности” се добавя текста „определени с 

Решение на Министерски съвет”.  

2. В ал.2 фразата „с държавен трансфер” се заменя с „със субсидии от 

Централния бюджет„   

3. В ал.3 се добавя второ изречение със следният текст: „Разпределението на 

преходния остатък става по решение на Общински съвет и при спазване на 

нормативните разпоредби.” 

 

§ 6. В чл. 13, ал. 5 се правят следните изменения:  след „изпълнителни листове” 

се добавя „наказателни постановления”   

 

§ 7 в чл.15, ал. 2 се правят следните изменения:   

1. В т.3 се добавя  „средствата по”    

2. създава се нова т.5 със следният текст: „ Трансфери с целеви характер между 

разпоредители с бюджетни кредити” 

  

РАЗДЕЛ IV 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

 

§ 8 В Чл.32, ал.1 се добавя текста „доколкото със закон не е предвидено друго”  

 

РАЗДЕЛ VI ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  

 

§ 9 В Чл.39. се правят следните изменения: 

1. ал.1 отпада думата „включва” и се заменя със „са” и добавя след „общината” 

фразата „при спазване изискванията на Закона за общинския дълг”.   

2. ал.2 се изменя изцяло, като се създават нови т.1,2,3,4,5,6,7 и   добива следният вид:   

(2) Общинския дълг се формира от: 

1. емисии на общински ценни книжа 

2. дълга, поет с договори за общински заеми 

3. дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската 

собственост 

4. изискуемите общински гаранции 

5. безлихвени заеми, отпуснати по реда на Закона за устройство на държавния 

бюджет за временен недостиг на средства по бюджета на общината 

6. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския 

съюз 

7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над 2 години 

 

§ 10 В Чл.40. се правят следните изменения: 

1. ал.1 се изменя изцяло и добива следният вид:  

(1)С решение на Общинския съвет може да се поема краткосрочен дълг за 

финансиране на: 

 1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал по време на изпълнение на бюджета 



 2. капиталови разходи, средствата за които ще да бъдат осигурени в рамките на 

бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за 

дългосрочен дълг. 

 3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от 

форсмажорни обстоятелства 

          4. плащания по изискуеми общински   

2. ал.2 се изменя изцяло и добива следният вид:   

(2) Краткосрочния дълг по ал. 1 трябва да бъде погасен в рамките на 

бюджетната година в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната 

година. 

3. създава се нова алинея 3 със следният текст: 

(3) В случай че, дълга по ал.1 т.3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той 

трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца. 

 

§ 11 В Чл.41.  се правят следните изменения:  

1. създава се нова алинея 1 със следният текст:   

(1) С решение на Общинския съвет може да се поема  дългосрочен дълг  за: 

 1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност  

 2. рефинансиране на съществуващ дълг 

 3. предотвратяване и ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства 

 4. плащания по изискуеми общински гаранции 

2. създава се нова алинея 2 със следният текст:   

(2) При поемане на дългосрочен дълг се провежда обществено обсъждане при 

следния ред:  

 1. Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез 

дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. 

Поканата трябва да съдържа параметрите на проекта-предназначение, стойност, начин 

на финансиране и обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на 

обсъждането. 

 2. Поканата се публикува в един местен или регионален вестник, обявява се по 

радио Габрово и на сайта на общината и се поставя в общинския център за 

информация и услуги и в сградите на всички кметства и кметски наместничества. Дата 

на обсъждане на проекта трябва да е най-малко един месец преди разглеждането на 

предложението от Общинския съвет. 

 3. Обсъждането се провежда в Ритуалната зала на община Габрово при следния 

ред: 

- представяне на проекта/проектите които ще бъдат финансирани чрез 

дългосрочен дълг 

- обсъждане с присъстващите представители на местната общност 

- съставяне на протокол за изразените становища и предложения, който е 

неразделна част от предложението до Общинския съвет 

 

§ 12.  Чл.42. се правят следните измениния 

1. чл.42 се изменя така: Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и 

погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и 

общата, изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с 

инвестиционно предназначение. 

2 ал.1 се отменя 

3. ал.2 се отменя 

4. ал.3 се отменя 



 

  § 13 В Чл.43. се правят следните изменения:  

1. Създава се нова ал.1 със следният текст:  

  (1) Годишния размер на плащанията по обслужването на дълга не може да 

надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната 

субсидия по отчета за последната година. 

2. Създава се нова ал.2 със следният текст : 

(2) Номиналът на издаваните общински гаранции  не може да надвишава 5 на 

сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по отчета за 

последната година 

3. Създава се нова ал.3 със следният текст:  

(3) Поетият дълг по инструменти за усвояване на средства от европейските 

фондове не попада в обхвата на разпоредбите по ал.1 

 

§14  Чл.45. се отменя.  

  

РАЗДЕЛ VIІ 

ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

 

§15 В  Чл.51. се правят следните изменения:  

1. ал.1 текста  „Закона за държавния вътрешен финансов контрол” се заменя със  

„Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор”.  

2. в ал.2 фразата „Вътрешният финансов контрол” се заменя с „Вътрешният 

одит”, а „финансовия контрол” с „ одита”.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 49 

19.03.2009 

 

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността на Община 

Габрово за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. и приемане на Програма за управление 

и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Габрово през 2009 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2а, ал. 2 и чл. 85 

от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността 

на Община Габрово  за периода 01.01.2008г.-31.12.2008г. 

2. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост на Община Габрово през 2009г. 

 

Приложение:1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността на  

       Община Габрово  за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. 

2. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска  

    собственост на Община Габрово през 2009г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 50 

19.03.2009 

 

Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2008 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и 

чл. 50, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за  2008 г.,   

съгласно Приложения от №1 до №9. 

1.1. Приема отчета за изпълнение на приходната част на бюджета в размер на  

29209929 лв. 

1.2. Приема отчета за изпълнение на разходната част на бюджета в размер на  

29209929 лв. 

1.3. Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма за 2008 г. в 

размер на 4082113 лв. 

1.4. Приема  отчета на Специалната сметка за приходи от приватизация в размер 

на 77350 лв. 

1.5. Приема отчета на “Фонд за покриване разходи за приватизация” по 

приходите в размер на 7536 лв. и по разходите в размер на 6891 лв. 

1.6. Приема отчета на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по 

приходите в размер на 70388 лв. и по разходите в размер на 147768 лв. 

1.7. Приема отчет на разходите за представителни цели на Общинска 

администрация в размер на  27650 лв. и на Общински съвет в размер на  4642 лв. 

1. 8. Приема отчет на приходно-разходната сметка на ОП “Гробищни паркове” 

за 2008 г по приходите в размер на 134917 лв. и по разходите 130631 лв. 

1.9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2008 г.– Приложение №1 

2. Справка за промените по бюджета през 2008 г. - Приложение 2 

3. Отчет за приходите по параграфи към 31.12.2008 г.- Приложение 3 

4. Отчет на разходите към 31.12.2008 г. по функции - Приложение 4 

5. Отчет на разходите по параграфи към 31.12.2008 г.- Приложение 5 

6. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2008 г.-Приложение 6 

7. Отчет на специална сметка за приходи от приватизация по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол за 2008 г.- Приложение 7 

8. Отчет за изпълнение на приходите и разходите на ОП “Гробищни паркове”- 

Приложение 8 

9. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг  за 2008 г. – Приложение 9 

 

 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 51 

19.03.2009 

 

Бюджет на Община Габрово за 2009 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за 

общинските бюджети и чл.19 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 

на общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г. Общински 

съвет  Габрово РЕШИ:: 

 

1. Приема бюджета на Община Габрово за 2009 г, по приходите и разходите 

в размер на 36 084 945 лв., разпределени по видове приходи, по функции и видове 

разходи, съгласно Приложения №№ 1, 3 и 4. 

1. Приема разпределението на преходния остатък от 2008 г. по дейности, 

съгласно Приложение № 2. 

2. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

държавни  и  местни дейности, съгласно Приложение № 6. 

3. Приема размера на просрочените вземания заложени в бюджета за събиране 

през 2009 г. по видове, както следва: 

- от имуществени данъци – 120 000 лв. 

- от такса битови отпадъци – 180 000 лв. 

- от наеми на нежилищни обекти – 28 000 лв. 

2. Приема План – сметка на ОП “Гробищни паркове“, съгласно 

Приложение № 5. 

3. Приема Инвестиционна програма в размер на 6 010 883 лв., в т.ч. резерв 

от ЦСКВ- 157 740 лв., съгласно Приложение № 6.    

     4. Приема план-сметката на Специална сметка за приходи от приватизация 

по ЗПСК,  съгласно Приложение 8. 

5. Приема разпределението на средствата за благоустройствени 

мероприятия в кметствата и кметските наместничества, съгласно Приложение № 

9. 

6. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни 

разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 10. 

7. Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на 

служителите от населеното място по местоживеене до населеното място по 

месторабота и обратно – 65 %. 

8. Утвърждава годишния размер на средствата за работни заплати в 

делегираните държавни и местни  дейности, съгласно Приложение № 11. 

9.  Приема лимит на разходите с целеви характер, както следва: 

9.1. За представителни цели на Общинска администрация – 35 000 лв. 

     9.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв. 

          9.3. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно 

болни граждани от Община Габрово – до 24 000 лв., за помощи за настанени в 

Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 38 000 лв., за други 

индивидуални помощи на граждани от Община Габрово – до 5 000 лв. 

9.4. За погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 

настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 

подпомагане лица – до 2 000 лв., при разходи за едно погребение - 70 лв., включващи – 

ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.     



     9.5. От фонд Резервен да се задели сума до 190000 лв. за поемане на разходи по 

осъществяване на одобрената от Общински съвет програма за публично-частни 

партньорства. 

  10. Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер, както 

следва: 

  10.1. За Драматичен театър “Р.Стоянов” –  100 000 лв. 

10.2. За Държавен куклен театър –  20 000 лв. 

10.3. За лицензирани и регистрирани за извършване на дейност в обществена 

полза спортни клубове - до 210 000 лв. Субсидията се разпределя от комисия 

определена със заповед на Кмета. Средствата се разходват целево за – спортна 

екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване, разходи при участия в 

състезания, провеждащи се извън Община Габрово -  транспортни разходи, разходи за 

храна и нощувки.  

11. Дава право на културните институти на самостоятелен бюджет.  

12.  Дава правомощия на Кмета в процеса на изпълнение на бюджета: 

12.1. Да изменя размера на кредитите при необходимост в рамките на 

разпоредбите на чл. 27 от Закона за общинските бюджети, доколкото със закон не е 

предвидено друго. 

12.2. Да прехвърля средства от резервния фонд на бюджета, като временен заем 

за захранване на специалната извънбюджетна сметка за финансиране на одобрени от 

Общински съвет проекти по Оперативни програми, до възстановяване на разходите от 

Управляващите органи. 

12.3.  Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения. 

12.4.  Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 12.1, 12.2 и 12.3 . 

 

Приложение: 1. Доклад  

2. Приходи по параграфи – Приложение №1 

3. Разпределение на преходния остатък от 2008 г. по дейности- Приложение № 2 

4. Разходи по  функции – Приложение №3 

5. Разходи по  параграфи - Приложение №4 

6. План – сметка на ОП “ Гробищни паркове “ – Приложение №5 

7. Инвестиционна програма – Приложение №6 

8. Списък на проектите финансирани със средства от ЕС чрез Националния фонд 

на Министерство на финансите – Приложение №7 

9. План – сметка на Специалната сметка за приходи от приватизация по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол – Приложение №8 

10. Разпределение на средствата за благоустройствени мероприятия по кметства 

и кметски наместничества – Приложение №9 

11. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители– 

Приложение №10 

12. Справка за щатната численост и годишния размер на средствата за работни 

заплати в делегираните държавни и местни дейности -  Приложение №11 

 13. Протокол от обществено обсъждане на бюджет 2009 

 

 

       

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 52 

19.03.2009 

 

Стратегия за закрила на детето на Община Габрово – 2009 – 2014 година. 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с приета Национална 

стратегия за детето /2008- 2018г./, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема Общинска стратегия за закрила на детето на Община Габрово, за 

периода 2009 – 2014 година.   

 

Приложение: Общинска стратегия за закрила на детето на Община Габрово  

   2009 – 2014 година.   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 53 

19.03.2009 

 

Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Габрово за 2008 г. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл. 23, т. 4  и  чл. 24, т. 

2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

Приема Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Габрово за 2008 г.   

 

Приложение: Годишен Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за  

     развитие на община Габрово за 2008 г.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 54 

19.03.2009 

 

Опрощаване на дълг към държавата на Надежда Асенова Яранова. 

 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Отлага произнасянето по молбата на Надежда Асенова Яранова до 

приключване с влязло в сила съдебно решение на административния спор пред 

Върховния административен съд вазивно дело № 1400/2009 г. с предмет обжалване на 

Решение № 64/02.10.2008 год. на директора на Териториалното поделение на НОИ - 

РУСО Габрово. 

 2. Задължава председателя на Общински съвет Габрово да изпрати настоящото 

решение на госпожа Яранова за предоставяне решението на Административния съд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


