
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 39  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 4.10.2022 г. 

 

Относно точка първа: 

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17 гласа ЗА, 1 против 

и без  въздържали  се от общо 18  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 711 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  чл. 124, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Червен бряг, Представеното от Кмета на общината в 

Общинскисъвет Червен бряг с вх. № 07-01-264(1)/26.09.2022 г. предложение относно 

Актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на община  Червен бряг   за 

2022г. във връзка с ПМС №229/29.07.2022г. и ФО № 46 от 11.08.2022г. на 

Министерство  на финансите,  предложение от Петьо Костов –председател на 

Общинския съвет възнагражденията на служителите, които се финансират от местни 

приходи в кметствата на общината да се увеличат с 20 процента, Предложение от  Иван 

Новкиришки – заместник кмет на община Червен бряг относно изменение на 

предвидените средства за  възнаграждения на служителите в кметствата представено  

на заседанието на Общинския съвет 

Р Е Ш И: 
 

І. Променя плана на приходите по бюджета на  гр. Червен бряг за 2022г., както 

следва: 

1. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

било    става    разлика 

-§ 3113“Целева субсидия за капиталови разходи“                                     407802   749802  +342000 
 

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  гр. Червен бряг за 2022г., както 

следва: 
      

           1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                    229000   246230      +17230 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“              39570     41580         +2010 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“               17000     17827          +827 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                            7000       7480          +480  



 
          2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
2.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

                                   
а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

- § 5100 „ОР на ДМА ”                                                       1955812   2017812   +62000 

 

б/Дейност  619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР” 

- §1901 „Платени държ. такси, данъци и адм. санкции”         1000      3000         +2000                                                                  

- §1981 „Платени общ. такси, данъци и адм. санкции”         12000    20400        +8400                                                                  

- § 5202 „Придобиване на сгради ”                                       0        280000    +280000 

 

 

       2.2. Функция“Разходи некласифицирани в др. функции” било  става    разлика 
а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                          219235   180625      -38610 
 

ІІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Глава за 2022г., както 

следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520       +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                596        652         +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 254        277         +23 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                     150        164         +14 

 
ІV. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Горник за 2022г., 

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520      +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                620        676         +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 240        263         +23 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                    140         154         +14 
 

V. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Девенци за 2022г., 

както следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520       +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                617        673         +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 242        265         +23 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                    141         155          +14 
 

 

 



VІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство гр. Койнаре за 2022г., 

както следва: 
 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      11100      12150      +1050 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                1325        1447        +122 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                  547           598         +51 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                    318             348          +30 
 

VІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Радомирци за 2022г., 

както следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      10805     11826      +1021 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                1290       1408        +118 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                   534         584         +50 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                        311        340          +29 
 

 

VІІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Ракита за 2022г., 

както следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520      +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                600        656        +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 250        273        +23 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                   150         164         +14 
 

ІХ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Реселец за 2022г., 

както следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      10685     11675      +990 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                1303       1418      +115 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                   513        561        +48 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                       299          328       +29 

 
Х. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Рупци за 2022г., както 

следва: 
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520      +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                606        662        +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 248        271        +23 



- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                   146         160         +14 

 
 

ХІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Телиш за 2022г., както 

следва: 
 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5275      5755      +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                790        859        +69 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 253        276        +23 

 

ХІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  кметство с. Чомаковци за 2022г., 

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                    било    става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

нает по трудово правоотношение“                                      5040      5520      +480 

- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“                605        661        +56 

- §0560 „Здравно осигур. вноски от работодател“                 250        273        +23 

- § 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател“                                    145         159         +14 

 

 

ХІІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за 2022г., 

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на       5 518 088 лв. в 

това число: 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 553 660  лв. 

2.От собствени средства в т.ч. преходен остатък, стандарт 2022г.  – 216 944 лв.    

3.Остатък ПМС 2021г. – 30 000 лв. 

4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 360 577 лв.  

5. Остатък ЦСКР 2021г.- 356 907 лв. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 39  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 4.10.2022 г. 

 

Относно точка втора: 

Предложение относно Кандидатстване на Община Червен бряг с 

проектно  предложение по  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова  помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и 

основно материално  подпомагане 2021-2027 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19 гласа ЗА, без против 

и без въздържали  се от общо 19  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 712 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, § 1, т. 20 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за публичните финанси, представеното от  Кмета на общината в 

Общински съвет с вх. № 07-01-264(2)/26.09.2022 г. предложение относно 

Кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по  процедура за  

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл  

обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.,  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по  

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027 г. 

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси. 

3. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 


