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П р е п и с !  

 

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  А Н Т О Н  

П Р О Т О К О Л  

№ 4 6  

 

 

Днес, 09.02.2015 година /понеделник/ от 18:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в кабинета на Кмета на Община Антон се 

проведе редовно заседание на ОбС – Антон при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Проект на бюджет 2015 година на Община Антон. 

2. Докладна записка №2/ 27.01.2015 година относно Отчет на ТБО към 30.12.2014 година и 
План-сметка за Такса битови отпадъци за 2015 година. 

3. Докладна записка №3/ 27.01.2015 година относно състоянието на общинския дълг към 

31.12.2014 година. 

4. Докладна записка №4/ 27.01.2015 година относно намерение за поемане на общински дълг и 
издаване на общински гаранции през 2015 година. 

5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за  периода  м .І – м. ХІІ. 2015  година 

6. Други. 

  

 

 

 

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.39, 

чл.82, ал.2, чл.84 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси; Закона за държавният 

бюджет 2015 година, обнародван в ДВ бр.107/ 24.12.2014 г., във връзка с Приложение 1 за 

Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2015 година на Община Антон на МФ и чл.29 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Антон, с 10 гласа „ЗА” на Татяна 

Александрова Семкова, Стоил Митков Карагьозов, Маруся Николова Атанасова, Радка Динкова 

Христова, Иванка Димитрова Балканджиева-Гостева, Николай Дончев Дончев, Стоян Иванов 

Гарчев, Донка Маринова Николова, Сашо Найденов Александров и Мино Ленков Димитров, 

Общински съвет – Антон взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 8 6  

 
1.Приема Бюджет 2015 година на Община Антон по приложения, както следва: 

 

Приложение №1 

                             
І.ПО ПРИХОДА 1 108 552,00  

І.1.Приходи с държавен характер 684 646,00 

 І.1.1.Обща допълваща субсидия 682550,00                          
           І.1.2. Целеви трансфери от ЦБ 

Капиталови  0.00 
       І.1.3.Разпределен преходен остатък 2096,00 
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І.2.Приходи с общински характер 423 906,00 

І.2.1.Данъчни приходи 53 000,00 
І.2.2.Неданъчни приходи 86 900,00 
І.2.3.Взаимоотношения с ЦБ 257 307,00 
в т.ч.  снегопочистване 27 300,00 
допълваща субсидия 123 500,00 
капиталови  81 900,00 
получени общи целеви трансфери(лихви ФЛАГ)   24607,00  
І.2.4. Операции с финансови активи -ФЛАГ  - 57384 ,00  
 І.2.5. Преходен остатък 84083 ,00  

 
ІІ.ПО РАЗХОДА   -     1108552,00 

ІІ.1. Разходи държ. д-сти -    684 646,00 лв.,  по приложени подробни таблици, по дейности 
ІІ.2. Разходи мест. д-сти -     423 906,00 лв.,  по приложени подробни таблици, по дейности 

 

 

 
Приложение №2 

 

2.Разпределение на преходен остатък от 2014 година в размер на  86 179 ,00 лв., както следва: 
 
За държавни дейности   - 2096,00 лв., в т.ч. 

Образование – Основно Училище - 1665,00 лв. 
Спорт за всички   -    431,00 лв. 

За местни дейности -  84083,00 лв.,  в т.ч. 
Зимно поддържане и снегопочистване - 23505.00 лв. 
Други дейности по БКС и благоустрояване - 55832,00 лв. 
Дарения  с  условие   -   4746,00 лв.   

 
 
 

Приложение №3 

 
3.Разпределение на средствата по набирателна сметка към Община Антон през 2015 година, както 
следва: 
 
Салдо към 31.12.2014    - 25 697.21 лв. 

В т.ч. предоставен безлихвен Заем   - (-4000,00 лв.)  
Възстановен безлихвен заем 2015 г.   - 4000,00 лв. 

Разходи:     - 25 697.21 лв., в т. ч.  
-обезщетения от НЕК в полза на собственици - 14 316.94 лв. 
-депозити     - 11 380.27 лв. 
-наличност към  31.12.2015г   - 0.00 лв. 

 Приложение №4 

 

4.Поименен списък на пътуващият педагогически персонал за 2015 година във ф.”Образование” и  
Проект за  компенсиране на пътните разходи  на педагогическият персонал във функция” 
Образование”  за 2015 година, имащи право на възстановяване на част от извършените от тях разходи 
за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно при условия и 
по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката , съгласувано с министъра на 
финансите, изменение и допълнение на Закона за народната просвета.  
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Списък на пътуващи учители в община Антон през 2015г 

№ 
по 
ред  

Име,презиме,фамилия Направление 
 

 ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Антон  
1. Стефка Цанова Клюнчева Пирдоп – Антон – Пирдоп  
2. Христина Лукова Генова Пирдоп – Антон – Пирдоп 
3.   Елица Харалампиева Пирдоп – Антон – Пирдоп 
4. Генка Иванова Бързакова Златица – Антон – Златица  
5. Димитър Добрев Велин Пирдоп – Антон – Пирдоп – собствен превоз-лек автомобил 
6. Стела Делчева Пирдоп – Антон – Пирдоп – собствен превоз-лек автомобил 
7. Здравка Дикова Златица – Антон - Златица 
 ЦДГ”Българче” – Антон  
1. Йорданка Петрова – учител Пирдоп – Антон – Пирдоп 
2. Петя Павлова – директор Пирдоп – Антон – Пирдоп – собствен превоз-лек автомобил 

 

Приложение №5 

 
5.Числеността на персонала на заетите в делегираните от държавата дейности за 2015 год.  да бъде: 

� Общинска администрация  -  20.5 броя  /в т.ч. по Закона за държ. служител – 5бр./ 

� Отбрана и сигурност  -  5 броя съгласно ПМС№212/93г./дежурни ОбС/  

� МКБППМН -  3-ма обществени възпитатели 

� Изпълнители по поддръжка и  

по охрана пунктове за управление -  1 брой 
� Образование за  дейност ”ЦДГ” -  13 броя /в т.ч. педаг. п-л – 6бр., непедагог.п-л – 7бр./ 

� Здравеопазване -  1 брой /мед.сестра към ОУ и ЦДГ/ 

          
Приложение №6 

 
6.Числеността на персонала на заетите в дейности  местна отговорност за 2015г да бъде: 

� Домашен социален патронаж  - 4 броя 

� Численост приравнена към трудови правоотношения - 1 брой  - Общински председател 

Приложение №7 
 

7.Информация относно размера на просрочените задължения и несъбраните вземания  на Община 
Антон  към 31.12.2014г.: 

- задължения: 

2300,00 лв. – ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Антон, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 
има неразплатено дизелово гориво към 31.12.2014 г. 

- вземания: 

94 749,00 – формирани от несъбрани собствени приходи на общината –  данък сгради, такса битови 
отпадъци и данък превозни средства  за 2014 година и предходни години. 
Общината е в процес на изпълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с 
предоставените й  правни възможности и права на публични изпълнители, вземанията  да бъдат събрани 
по надлежния ред. 

  
Приложение №8 
 

8.План капиталови 2015г, по приложен поименен списък  (съгласно приложена таблица). 
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Приложение №9 
9.Утвърждаване на капиталовата субсидия за 2015г:  
По прихода: 
Общо капиталови  средства за 2015г   - 81 900.00 лв. 
В т.ч.  
разпределени по обекти, съгл. Поименен списък - 21 100,00 лв. 
ІV класна Общинска пътна мрежа   - 60 800,00 лв. 
 
По разхода: 
Общ о капиталови разходи    - 81 900.00 лв. 
В т.ч. 
За местни дейности, съгл.поименен списък  - 21 100.00 лв. 
За местни дейности ІV кл. Общинска пътна мрежа - 60 800.00 лв. 
 
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер както 
следва: 
Салдо към 01.01.2015 г.        -   1225.83 лв. 
Приходи 2015 год., в т.ч.        - 18364,90 лв. 
Средства Национален Фонд        - 18 364,90 лв. 
Разходи 2015 г.         - 18364,90 лв. 
Разходи по  ОПРЧР  средства  предоставени от национален фонд   - 18 364,90 лв.  
 
11.Определя като  второстепенен разпоредител с Бюджет – ОУ»Св.Св. Кирил и Методий» - с.Антон  
 
12.Определя максималния размер на дълга както следва: 
�  Остатък към 01.01. 2015 г. на размера  на дългосрочен заем към ФОНД  ФЛАГ ЕАД за покриване на 

неотложни разходи  в размер на  526056,00 лв. 

� общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2015 година  - НЯМА   

� максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към  31.12. 2015 година в размер на  
468 672,00 лв. 
 

13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
� 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 дейност. 

� В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или една 
дейност в друга без да изменя общия размер на разходите. 

 
14.Възлага на кмета: 

� Да  определи бюджета на второстепенния разпоредител с бюджет. 
� Да  утвърди бюджета на второстепенния разпоредител с бюджет. 
� Да  организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му. 
� 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. 

� Да включва информация по чл.125, ал. 4 от Закона за публични финанси в шестмесечните отчети и 
обяснителни записки към тях. 

� Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински 
проекти, в съответствие с изискванията на съответния  Управляващ орган и на Министерство на 
финансите, ако има такива проекти. 
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15.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, 
чийто бюджет е част от общинския бюджет 

� За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в 

съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година 

� При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 

бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ 

� Във 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 съвет 

 
16.Упълномощава кмета: 

� Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства от 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  

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

 
17.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение. 
 
18.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода: 2015 г., 2016 г. и 2017 г., 
съгласно Приложение. 
 
19.Приема приоритетите, които следва да се спазват при разходването на средства по бюджет 2015г., 
както в делегираните от държавата дейности, така и в дейностите осигурени от местни приходи, както 
следва: 

�  Обслужване на дългосрочен заем,  финансиран от  ФОНД ФЛАГ ЕАД; 

� Заплати и всички осигурителни вноски към тях; 

� Храна, отопление, осветление, издръжка; 

� Задължения, възникнали от договорни отношения; 

� Капиталови разходи. 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

Председател: 

/Татяна Семкова/ 

Протоколчик: 

/ Тереза Дончева / 


