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Относно: Проект за бюджет на община Сливен за 2019 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 
 Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите 

законови и подзаконови нормативни актове; Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. /ЗДБРБ за 2019 г./; Закона за публичните 
финанси; Постановление № 344/21.12.2018 г. на Министерски съвет за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., и 
отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова 
политика. 

 Проектобюджетът на общината е разработен на основата на: 
 - стандартите за делегираните от държавата дейности през 2019 г., 

приети с Решение № 277/24.04.2018 г. на Министерски съвет на Република 
България, изменено и допълнено с Решение № 776/30.10.2018 г. на 
Министерски съвет на Република България; 

- предложенията, постъпили от второстепенните разпоредители с 
бюджет за финансиране на предоставяните от тях публични услуги; 

- методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне  на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Сливен 
(Решение № 1402/27.08.2014 г. на Общински съвет – Сливен). 

 При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни 
показатели и характеристики: 

А/ Първоначалния бюджет на общината за 2018 г.; 
Б/ Изпълнението за бюджета за 2018 г. /предварителен отчет/; 
В/ Планираните за 2019 г. натурални показатели в отделните функции и 

дейности; 
Г) План за финансово оздравяване на община Сливен (Решение № 

644/27.04.2017 г. на Общински съвет – Сливен). 
 
 С изпълнението на бюджета за 2019 г. следва да се постигнат следните 

основни цели и задачи: 
- осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните 

програми; 
 - развитие и усъвършенстване на социалната и техническа 

инфраструктура; 
- привеждане на показателите по чл. 94 от Закона за публичните 

финанси в съответствие с изискванията. 
При разработването на проекта за бюджет са отчетени принципите на 

финансова децентрализация: 
 - за разграничаване на разходните отговорности на държавата и 

общините; 
 - за стимулиране дейността за увеличаване на местните приходи, 

укрепване на потенциала в сферата на финансовото управление, разширяване 
на автономността при определяне на вида и обхвата на общинските услуги; 

 - за подобряване на финансовата дисциплина и разширяване 
възможностите за ефективен граждански контрол. 

 Проектът за бюджет на общината за 2019 г. има следните по-важни 
параметри и характеристики: 

 
І. П Р И Х О Д И  
Планираните приходи общо за 2019 г. са в размер на 108 896 685 лв. В 

сравнение с първоначалния план за 2018 г. /103 092 170 лв./ приходите се 
увеличават с 5,6 на сто.  

 Общинските приходи са в размер на 43 227 923 лв. при първоначално 
планирани за 2018 г. 46 822 902 лв. Намалението е със 7,7 на сто.  

Приходите от имуществени и други местни данъци (§1300) са 
планирани в размер на 12 933 000 лв. В сравнение с първоначалния план за 
2018 г. тези приходи се увеличават с 2,8 на сто, в т.ч.: 

 - данък върху недвижимите имоти – увеличение с 3,5 на сто; 
 - данък при придобиване на имущество – увеличение с 14,3 на сто; 
 - данък върху превозните средства – намаление с 3,2 на сто. 



 

 

 
 Неданъчните приходи (§2400, 2700, 2800, 3600, 3700, 4000, 4100, 

4500) са планирани в  размер на 22 438 426 лв. при първоначално планирани 
за 2018 г. – 20 340 155 лв.  

Неданъчните приходи по отделни основни приходни параграфи са: 
 - приходи и доходи от собственост (§2400): 4 255 311 лв., увеличение в 

сравнение с плана за 2018 г. с 1,8 на сто; 
 - общински такси (§2700)  - 6 699 935 лв. Планира се тези приходи да се 

увеличат спрямо първоначално планираните за 2018 г. с 3,3 на сто, като за 
такса за битови отпадъци /най-голям относителен дял/ увеличението е с 11,1 
на сто;  

- приходи от операции с нефинансови активи (§4000): 11 800 000 лв., 
при 10 820 000 лв. за 2018 г.  

Взаимоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общината 
определени по механизъм съгласно ЗДБРБ за 2019 г. са в размер общо на 
64 646 236 лв. 

 По отделни елементи тези взаимоотношения имат следните размери: 
 - обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 56 232 736 

лв., увеличение спрямо началния план за 2018 г. с 17,5 на сто; 
 - обща изравнителна субсидия – 6 081 200 лв. при 6 027 500 лв. за 2018 

г., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища съответно 523 400 лв. и 475 900 лв.; 

 - целева субсидия за капиталови разходи – 2 332 300 лв. 
 
Структурата на приходите включва: 
 1. Приходите за финансиране на делегираните от държавата 

дейности общо са в размер на 65 668 762 лв., в т.ч.: 
а) бюджетни взаимоотношения – 57 840 318 лв., в т.ч. субсидия –  

56 232 736 лв., възстановен временен безлихвен заем между бюджети (нето) – 
1 600 000 лв., временни безлихвени заеми от/за ССЕС (нето) – 7 582 лв.; 

б) финансиране на бюджетното салдо – 7 828 444 лв. - остатък по 
сметки от 2018 г. 

 2. Общинските приходи общо са в размер на 43 227 923 лв., в т.ч.: 
а) приходи, помощи и дарения – 23 821 426  лв.;  
б) операции с нефинансови активи – 11 800 000 лв.;   
 в) бюджетни взаимоотношения – -463 299 лв., в т.ч. изравнителна 

субсидия 6 081 200 лв., целева субсидия за капиталови разходи от Централния 
бюджет 2 332 300 лв., трансфери между бюджети (нето) – 553 632 лв., 
трансфери между бюджети и  сметки за средствата от Европейския съюз 
(ССЕС) (нето) - -455 200 лв., възстановени временни безлихвени заеми между 
бюджети – -1 600 000 лв., временни безлихвени заеми от/за ССЕС (нето) –         
-1 780 971 лв., временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средствата 
(нето) – -594 260 лв.; 

г) финансиране на бюджетното салдо – 8 069 796 лв., в т.ч. остатък по 
сметки от 2018 г. – 9 420 316 лв. 

  



 

 

 
ІІ. Р А З Х О Д И  
Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните 

по-важни изисквания: 
 - създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните 

приоритети и задачи за 2019 г.; 
 - финансово осигуряване на предложенията направени от 

второстепенни разпоредители с бюджет; 
- методиката по чл. 17 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 Сливен; 

- настъпилите структурни промени в натуралните показатели; 
- увеличението на минималната работна заплата за страната; 
 - осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите 

договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги,  в т.ч. разплащане 
на част от просрочените задължения 305 656 лв. (общ размер 458 444 лв. при 
17 860 809 лв. към 31.12.2016 г.). 

 Разходите, общо за 2019  г. са в размер на 108 896 685 лв. В сравнение с 
началния план за 2018 г. общо разходите се увеличават с 5,6 на сто. 

Структурата на разходите включва: 
 1. Разходи за делегирани от държавата дейности. 
 Общият обем на средствата за финансиране на делегираните от 

държавата дейности е в размер на 65 668 762 лв. В сравнение с първоначално 
планираните за 2018 г. тези разходи се предвижда да нараснат с 16,7 на сто.  

 Разходите за делегираните от държавата дейности са определени на 
основата на разчетните натурални и стойностни показатели, съгласно 
стандартите приети с Решение № 277/24.04.2018 г. на Министерски съвет на 
Република България, изменено и допълнено с Решение № 776/30.10.2018 г. на 
Министерски съвет на Република България. Тези разходи са увеличени с 
преходния остатък от 2018 г. и планирания за възстановяване заем от местни 
дейности. 

 2. Разходи за местни дейности. 
 Разходите, общо за местните дейности са в размер на 43 227 923 лв. 

Предвижда се разходите да се намалят спрямо първоначалния план  за 2018 г. 
със 7,7 на сто. 

 При планиране на разходите за местните дейности е спазено 
изискването – размера на разходите да бъде равен на размера на приходите с 
общински характер. Текущите разходи се финансират с обичайните текущи 
приходи от местни данъци, такси, услуги и с приходи от продажби на 
общинска собственост, като се отчита, че през предходни години 
инвестиционни разходи са извършени с приходи планирани за издръжка. 
Инвестиционните разходи основно се финансират с приходи от продажби на 
общинска собственост, преходни остатъци и собствени приходи на 
второстепенни разпоредители с бюджет. 

 
 По отделни функции  разходите са разчетени, както следва: 



 

 

 
А/ За функция “Общи държавни служби”  са разчетени бюджетни 

разходи за 7 977 192 лв., при  7 694 135 лв. за 2018 г. Увеличението е с 3,7 на 
сто. Планирано е увеличение на всички видове разходи, с изключение на тези 
за издръжка. 

Относителният дял на разходите за функцията представлява 7,3 на сто 
от бюджета на общината при 7,5 на сто за 2018 г.   

 За Дейност “Общинска администрация” са планирани да се извършат 
разходи общо за 7 553 346 лв., в т.ч. за издръжка 1 698 443 лв. В тези разходи 
са включени средствата за текуща издръжка на 44 кметства и населени места 
и административния център на общината, определена на база методика.  

Б/ За функция „Отбрана и сигурност” са разчетени бюджетни 
разходи за 1 728 792 лв. Относителният дял на тези разходи представлява от 
1,6 на сто от бюджета на общината. 

В/ За функция “Образование” са предвидени бюджетни разходи за 
49 300 064 лв., при 42 080 530 лв. за 2018 г., нарастването е със 17,2 на сто. 
Планирано е увеличение на всички видове разходи, с изключение на 
капиталовите разходи. 

Относителния дял на тези разходи представлява 45,3 на сто от бюджета 
на общината при 40,8  на сто за 2018 г.  

 Средствата – общо, получени по стандарти са разпределени между 
училищата и детските градини въз основа на формули. 

Г/ За функция “Здравеопазване” са разчетени бюджетни разходи за 
5 313 119  лв. Спрямо началния план за 2018 г. тези разходи се увеличават с 
8,5 на сто. Относителния дял на тези разходи представлява 4,9 на сто от 
бюджета на общината при 4,8 на сто за 2018 г.  

Стандартите за дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към 
детска градина” са разработени в съответствие с Наредба № 26 от 2008 г. за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях. Средствата по стандарти не са достатъчни за 
финансирането на работните заплати, осигурителни вноски и обезщетенията 
на персонала в тази дейност, което наложи преразпределение на преходните 
остатъци за делегирани държавни дейности. 

 В средствата за функцията са включени разходите за здравните 
кабинети на училищата и детските заведения, за здравните медиатори и за 
общинските съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни 
центрове. 

Д/ За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са 
предвидени средства в размер на 7 989 427 лв. при 7 737 789 лв. за 2018 г., 
увеличението е с 3,3 на сто. Относителния дял на тези разходи  е 7,3 на сто от 
бюджета на общината. Основни причини за увеличението на разходите е 
увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки.  

Е/ За Функция “Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда” са разчетени да се 
извършат разходи за 22 403 700 лв. при първоначално планирани за 2018 г. 



 

 

 
26 190 882 лв. Относителния дял на тези разходи представлява 20,6 на сто от 
бюджета на общината при 25,4 на сто за 2018 г.  

За отделните дейности са предвидени следните средства за разходи: 
- дейност “Чистота” – 4 304 613 лв., 2018 г. – 7 325 157 лв.; 
- дейност “Осветление на улици и площади” – 1 843 956 лв., 2018 г. -  

2 750 976 лв.;  
- дейност “Водоснабдяване и канализация” – 2 098 742 лв., 2018 г. -  

2 163 627 лв.;  
- дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” – 4 126 161 лв., 2018 г. –      
3 354 414 лв.; 

- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”  - 
4 808 542 лв., 2018 г. – 6 983 829 лв.; 

 - за дейност “Озеленяване” са предвидени средства в размер на        
1 374 764 лв., в т.ч.  за издръжка на ОП „Озеленяване и гробищни паркове” – 
1 220 020 лв. (в разходите за издръжка на предприятието са включени и 
разходи за работна заплата, осигурителни вноски на персонала, който 
организира тъжните ритуали и за поддържане, почистване на гробищните 
паркове, тяхната охрана, ВиК, изграждане на алеи в гробищните паркове и 
др., планирани в предходни години в дейност “Обредни домове и зали”), 2018 
г. – 1 330 336 лв. 

Общият размер на капиталовите разходи се увеличава с 882 008 лв. 
Ж/ За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”  са 

предвидени да се извършат разходи в размер на 7 578 276 лв. при 
първоначално планирани за 2018 г. 5 489 813 лв.  

Тези разходи представляват 7 на сто от бюджета на общината.  
Разходите по основни дейности са: 
 - Регионален исторически музей „Д-р С. Табаков” – 658 864 лв., в т.ч. 20 

000 лв. капиталови разходи; 2018 г. – 597 500 лв., в т.ч. 1 лв. капиталови 
разходи; 

 - Художествена галерия „Димитър Добрович” – 386 075 лв., в т.ч. 3 500 
лв. капиталови разходи; 2018 г. -  347 728 лв., в т.ч. 0 лв. капиталови разходи; 

 - Библиотека „Сава Доброплодни” –  850 248 лв., в т.ч. 25 000 лв. 
капиталови разходи; 2018 г. -  783 039 лв., в т.ч. 27 000 лв. капиталови 
разходи; 

 - Симфоничен оркестър – 369 382 лв., 2018 г. – 364 664 лв.; 
 - Ансамбъл за народни песни и танци – 475 490 лв., 2018 г. – 383 316 лв. 
За дейността на държавните културни институти – Драматичен и 

Куклен театър са предвидени трансфери от общински приходи в размер на  
70000 лв. 

Средствата за финансово подпомагане на спортни клубове и други 
дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта са 
планирани в размер на 250 000 лв.  

 За извършване на погребения на самотни, без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 



 

 

 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица са предвидени 
средства в размер на 12500 лв. 

З/ За функция “Икономически дейности и услуги” са планирани 
разходи в размер на 4 360 541 лв. при първоначален план за 2018 г. –        
4 475 410 лв. Намалението е с 2,6 на сто. Относителния дял на тези разходи 
представлява 4 на сто от бюджета на общината. 

Планираните текущи разходи за някои основни дейности са: 
 - за дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

транспорта и пътищата” са предвидени средства в размер на 1 382 213 лв., в 
т.ч.  за издръжка на ОП „Градска мобилност” – 487 500 лв.;  

- за дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 
на пътищата” са предвидени разходи в размер на 1 024 355 лв; 

- за дейност  “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и 
риболов” са предвидени средства в размер на 439 782 лв., в т.ч.  за издръжка 
на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” – 490 182 лв. 

Планирано е увеличение на капиталовите разходи с 257 120 лв. спрямо 
началния план за 2018 г.  

И/ За функция “Разходи некласифицирани в другите функции” са 
планирани разходи в размер на 2 245 574 лв. при план за 2018 г. –  2 886 438 
лв. Намалението спрямо 2018 г. е с 22,2 на сто.  

 
ІІІ. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  
 Планът за капиталовите разходи е разработен в съответствие с приетите 

стратегии и програми за управление и инвестиционната политика на 
общината. 

 Средствата за капиталови разходи, общо са в размер на 20 442 294 лв., в 
т.ч. 1 224 979 лв., които ще се реализират със средства на училища и детски 
градини.  

 Със средствата от целевата субсидия от Централния бюджет в размер 
на 2 332 300 лв. са предвидени да се финансират разходи за: основен ремонт 
на улична мрежа – 850 000 лв., основен ремонт на тротоари – 737 000 лв., 
изграждане на алеи гробищен парк гр. Сливен – 322 300 лв. 

 Общината планира със собствени средства да се извършат капиталови 
разходи в размер на 6 310 360 лв. Тези разходи са с източник за финансиране 
– продажба на общинско имущество, преходен остатък, други приходи. 

 С остатъкът от средства от облигационен заем ще се извършат  
капиталови разходи в размер на 346 619 лв., съгласно решения на общинския 
съвет.    

Със средства от Европейския съюз се предвижда да се финансират 
капиталови разходи в размер на 2 839 409 лв. 

С други средства се предвижда да се финансират капиталови разходи в 
размер на 7 388 627 лв., в т.ч.:  

- 2 500 000 лв. – възстановяване на техническо-експлоатационните 
характеристики на уличната мрежа в гр. Сливен; 

-  1 395 802 лв. - основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец"; 



 

 

 
- 1 772 210 лв. - Благоустрояване по бул. "Хаджи Димитър", гр.Сливен 

и други. 
По функции са планирани да се извършат следните капиталови разходи 

с бюджетни средства (без ССЕС): 
 - функция “Общи държавни служби” – 442 744 лв., увеличение 

спрямо началния план за 2018 г. с 226 646 лв.; 
- функция „Отбрана и сигурност” – 45 854 лв., намаление спрямо 

началния план за 2018 г. с 52 484 лв.; 
 - функция “Образование” – 1 922 130 лв., намаление с 266 307 лв.; 
- функция “Здравеопазване” – 485 093 лв., увеличение с 374 951 лв.; 
 - функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 218 072 

лв., намаление спрямо 2018 г. с 30 480 лв.; 
 - функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда” – 11 486 434 лв., начален план 
2018 г. – 10 604 426 лв.; 

 - функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” –       
2 424 056 лв., увеличение спрямо 2018 г. с 1 620 321 лв.; 

 - функция “Икономически дейности и услуги” – 578 502 лв., начален 
план 2018 г. – 321 382 лв. 

 
ІV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 
Към 01.01.2019 г. остатъчния размер на главниците по заеми – 

безлихвен от централния бюджет, облигационен и краткосрочен заем от  
„Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД е 
29 379 236 лв. 

През 2019 г. е планирано да бъде получен краткосрочен заем от  „Фонд 
за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД в размер на 
2 040 505 лв. 

В бюджета за 2019 г. в частта за местни дейности са планирани 
средствата необходими за обслужване на заеми: 

- безлихвен от централния бюджет в размер на 5 000 000 лв. за 
главница; 

- от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" 
ЕАД в размер на 354 236 лв. за главница и 135 330 лв. за лихви и такси; 

- от общински облигации в размер на 1 950 000 лв. за главница и 572 108 
лв. за лихви и такси. 

 
V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
1. Сметка за средствата от Европейския съюз /Приложение № 4/: 
Предвижда се през 2019 г. да постъпят приходи: 2 226 173 лв. от 

собствени приходи на общината – трансфери и заеми и 6 663 918 лв. 
предоставени от управляващи органи по отделни оперативни програми. 
Остатъкът  по сметки е планиран в размер на 1 707 819 лв. 

С тези средства се предвижда да се извършат разходи през 2019 г. за  
10 597 910 лв.  



 

 

 
2. Сметка за Други европейски средства /Приложение № 4а/: 
Предвижда се през 2019 г. да постъпят приходи: 9 998 лв. от собствени 

приходи на общината – заеми, -1 731 лв. възстановени трансфери на 
управляващи органи и 40 000 лв. събрани средства.  

С тези средства се предвижда да се извършат разходи през 2019 г. за    
48 267 лв. 

3. Сметка за Други международни програми /Приложение № 5/: 
Предвижда се през 2019 г. да бъде предоставен заем 139 600 лв. от 

собствени приходи на общината и същата сума да бъде възстановена на 
бюджета, да бъде получен трансфер от управляващ орган 139 600 лв. и 15 лв. 
приходи от лихви. Разходите са в размер на 169 615 лв. 

 
Приложен е протокол от публично обсъждане (чл. 84, ал. 6 от Закона за 

публичните финанси). Становище на министъра на финансите (чл. 94, ал. 5 от 
Закона за публичните финанси) ще бъде предоставено допълнително след 
получаването му. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка 

с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. и чл. 94 от Закона за публичните финанси, 
предлагам на Общинския съвет да вземе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 1. Приема бюджета на Община Сливен за 2019 г., както следва: 
 1.1. По приходите в размер на 108 896 685 лв. (Приложение № 1): 
 1.1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата 

дейности в размер на 65 668 762 лв. (Приложение № 1).  
 1.1.2. Общински приходи в размер на 43 227 923 лв.  (Приложение № 

1). 
 1.2. По разходите в размер на 108 896 685 лв., разпределени по 

функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 1). 
 1.2.1. Държавни дейности в размер на 65 668 762 лв. (Приложение № 

1), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи - 246 529 лв. 
 1.2.2. Местни дейности в размер на 43 227 923 лв. (Приложение № 1) 

), в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи - 313 707 лв. 
 1.3. Инвестиционна програма 19 217 315 лв. /Приложение № 3/.  
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от 

приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи” /Приложение № 3а/. 

2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им 
разпределение /Приложения № 2 и 2А/. 

 3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за средства 
от Европейския  съюз /Приложения №№ 4, 4а, 5/. 

4. Одобрява  максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. 
– 2 040 505 лв.  



 

 

 
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2019 г. не може 

да надвишава 1 532 224 лв. 
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на 2019 г. – 27 465 564 лв. 
7. Приема план-сметка за разходите за 2019 г. в изпълнение на 

Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен /Приложение № 9/. 
8. Одобрява следните лимити за разходи: 
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените средства 

за основни заплати на лицата назначени по трудови  правоотношения. 
 8.2. Представителни разходи в размер на 30000 лв.  
8.3. Размер на средствата за режийни разноски за ученическото столово 

хранене - до 25000 лв. 
 8.4. Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в 
службите за социално подпомагане лица – за едно погребение 420 лв. 

 8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 152500 лв. 
8.6. Средства за финансиране на Общински фонд „Култура” (чл. 19, ал. 

1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилник за работата на Общински фонд „Култура” 
към община Сливен).” – 26 431 лв. 

9. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет 
/Приложение № 8/. 

10. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи /Приложение № 6/. Упълномощава кмета да утвърди 
поименен списък на лицата без педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности във функция „Образование”. 

11. Одобрява разчети за: 
 - трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 70000 лв.; 
 - субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни 

прояви /Приложение № 7/. 
12. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през 2019 г. – 500 000 лв. 
 13. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2018 г.  

(Приложение № 10). 
 14. Одобрява план-график за обслужване на просрочените 

задължения за 2019 г. /Приложение № 11/. 
15. Одобрява максималния размер на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на 
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2019 г. /Приложение № 12/. 

18. Приложение № 13 Актуализирана бюджетна прогноза за 
периода 2019 – 2021 г.  

19. Одобрява размер на плащанията по проектите към края на 2019 
г., включително остатъчния размер на задълженията по сключени 
концесионни договори - 0 лв.  



 

 

 
21. Одобрява общ размер на плащанията от общинския бюджет 

към концесионери за 2019 г. - 0 лв.  
22. Одобрява максимален размер на плащанията, който общината 

може да поеме като задължение по нови проекти за концесии през 2019 г. 
- 0 лв.  

 
 
   

СТЕФАН РАДЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 
 
  


