ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
8000 Бургас, ул. ”Александровска” № 26
тел.: 056/ 84 13 00; факс: 056/ 86 09 10
www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

РЕШЕНИЕ
по т.17 / Протокол № 53 (29.01.2019 г.)
за Проект на бюджет за 2019 г.
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 94 от Закона
за публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Бургас за 2019 година, както следва:
По приходите:
272 492 768 лв.
Държавни приходи
В това число:
 Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности по чл. 50 от Закона за Държавния
бюджет на Република България за 2019 година
101 657 594лв.
 Собствени приходи за държавно делегирани
дейности
95 653 лв.
 Преходен остатък по дейности държавна
отговорност
4 603 440 лв.
Всичко държавни приходи:
106 356 687 лв.
Общински приходи
В това число:
 Данъчни приходи
42 150 000 лв.
 Неданъчни приходи
55 990 313 лв.
 Трансфери за местни дейности –
за зимно поддържане и снегопочистване
на общински пътища
140 600 лв.
 Целева субсидия от Републиканския
бюджет за капиталови разходи
1 677 100 лв.
 Трансфери между бюджети
- 581 000 лв.
 Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз
600 000 лв.
 Заем от „Фонд за устойчиви градове“
/финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД/
11 000 000 лв.
 Неусвоени средства от заем от фонд „ФЛАГ“
4 305 744 лв.
 Погасяване главници общински дълг
-5 796 286 лв.
 Друго финансиране
-2 418 747 лв.
 Временни безлихвени заеми
3 789 121 лв.



Преходен остатък от общински дейности
Всичко общински приходи:

Индикативен годишен разчет за сметките
за средства от Европейския съюз
По разходите:
В това число:
 За дейности държавна отговорност
 За общински дейности
 Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз

15 896 963 лв.
126 753 808 лв.
39 382 273 лв.
272 492 768 лв.
106 356 687 лв.
126 753 808 лв.
39 382 273 лв.

1.1. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2018 г. в размер на 20 500 403
лева съгласно Приложение №4



за държавна отговорност
за общинска отговорност

4 603 440 лв.
15 896 963 лв.

2. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение
№3, в т.ч.: за об. 2712 „Изграждане на детски научен център с планетариум“ – собствени
бюджетни средства – 200 000 лева, за обект 2805 „Професионална гимназия по
механоелектротехника и електроника; ПГ по Туризъм; ПГ Строителство и геодезия;
ПГЕЕ К. Фотинов; ПГ Транспорт; Търговска гимназия - ОП „Региони в растеж“ –
собствени бюджетни средства – 150 000 лева и разпределение на средствата от целева
субсидия, съгласно чл. 50 от Закона за Държавния бюджет на Република България за
2019 година за:
 Обект №2646 „Рехабилитация на
ул. „Проф. Яким Якимов“
1 677 100 лв.
Всичко:
1 677 100 лв.
2.1. Утвърждава разпределение на разходите, които се финансират чрез §40-00
“Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 5 450 000 лв., съгласно
Приложение №6 .
2.2. Допълва приложение № 3 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи“ както
следва:
Включва нов обект „ Трансфер към УМБАЛ- Бургас“ - закупуване на специализирана
микроскопска камера с триокулярен микроскоп, пакет за автоматичен анализ и модул за
анализ на ДНК фрагментация - 20 000 лева – собствени бюджетни средства.
3. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз,
както следва:
( в лева)
Приходи
Разходи
39 382 273
39 382 273
4. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет дава
правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

4.1. 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 делегирана дейност;
4.2. 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;
4.3. в изпълнение на правомощията си по т. 4 Кметът издава заповеди;
5. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет
с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие
с волята на дарителя /спонсора.
6. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в
рамките на одобрения бюджет.
7. Одобрява максимален размер на поетите ангажименти през 2019 година - 110 000 000
лева, които подлежат на реализиране частично през 2019 година.
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1. на основание чл. 37, ал. 2 от ПМС №344/21.12.2018 година за изпълнение на
Държавния бюджет на Република България за 2019 година са определени средства за
социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от 3%) върху
утвърдените средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
8.2. представителни разходи на Кмета в размер на 50 000 лева, на основание на чл. 90
ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година;
8.3. представителни разходи за Общинския съвет в размер на 10000 лева, на основание
на чл. 90 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година;
9. Упълномощава Кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно
финансиране на културни институти, както следва: ДТ ”Адриана Будевска” - Бургас,
Куклен театър - Бургас и Държавна опера - Бургас;
9.1. утвърждава съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата
разчетените субсидии на културните институти в размер на 245 000 лева, в т.ч. за ДТ
”Адриана Будевска” – 105 000 лева, Куклен театър – 35 000 лева и Държавна опера
Бургас – 105 000 лева.
10. На основание чл. 36, ал. 2, във връзка чл. 36, ал. 1 т. 1 от ПМС №344/21.12.2018 година
за изпълнение на Държавния бюджет за 2019 година, утвърждава списъци на
длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи по вътрешноградския
транспорт, съгласно Приложение № 5.1
11. На основание чл. 36, ал. 2, във връзка чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС №344/21.12.2018
година одобрява 90% от действителните транспортни разходи за 2019 г. на длъжностите

и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и
обратно, съгласно Приложение № 5.2
12. На основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС №344/21.12.2018
година одобрява 80% от действителните транспортни разходи за 2019 г. на лицата
работещи в ПФА „Странджа“, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно,
съгласно Приложение № 5.3
13. Одобрява сума в размер на 1 510 000 лева за спорт, в т.ч.:
13.1. Съгласно чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта, одобрява финансов
ресурс в размер на 580 000 лева - за детско-юношески школи на спортни клубове,
осъществяващи колективни и индивидуални спортове, които ще бъдат разпределени
съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от
община Бургас;
13.2. Одобрява сумата от 50 000 лева за Финансово подпомагане на спортни клубове за
аматьорски масов спорт, по група мъже и жени при индивидуални и колективни
спортове. Средствата ще бъдат разпределени съгласно методика по Наредба за
насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от община Бургас;
13.3. Одобрява сумата от 430 000 лева за финансово подпомагане на Представителни
отбори на община Бургас, разпределени съгласно Приложение № 13.3. Паричните
средства ще бъдат предоставени с договор на посочените спортни клубове, след
представяне от тяхна страна на финансов план за разходване на средствата и
доказателства за спазване на условията, определени от община Бургас като
администратор на минимална помощ;
13.4. Одобрява сумата от 8 000 лева за субсидиране на аматьорски и ведомствени
спортни клубове, разпределена съгласно Приложение № 13.1;
13.5. Одобрява сумата от 15 000 лева за субсидиране на спортни клубове за хора с
увреждания, разпределена съгласно Приложение№ 13.2;
13.6. Одобрява сумата от 406 000 лева за финансиране на местни и национални спортни
мероприятия и прояви; разпределени по Приложение №13.4 съгласно Наредбата за
условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в
календара на община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3,
Протокол № 34/28.11.2017 г.;
13.7. Одобрява сумата от 21 000 лева за други дейности в областта на спорта,
разпределена съгласно Приложение № 13.5.
14. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня за 2019 година за реализирани
приходи от стопанска дейност, съгласно Приложение №7.
15. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда, съгласно
Приложение №8.
16. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 482 000 лева, съгласно
Приложение №10, в т.ч. субсидия на Сдружение „Онкоболни и приятели“ – 19 700 лева,

от които 7 000 лева за закупуване на народни носии, субсидия за Тракийско дружество
„Екзарх Антим Първи“– 15 000 лева, субсидия за Тракийско дружество „ Странджа“– 15
000 лева
17. Одобрява сумата от 5 796 286 лева за погасителни вноски по главница на общинския
дълг.
18. Одобрява сума в размер на 5 245 100 лева за помощи по решение на Общински съвет,
в т.ч.:
 за карти на правоимащи (пенсионери, ученици, инвалиди и други)
4 845 100 лв.
 транспорт на хора с увреждания
300 000 лв.
 еднократни безвъзмездни помощи по решение на Общински съвет на физически
лица и приемни семейства
75 000 лв.
 финансови помощи от Общински здравен фонд
25 000 лв.
19. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:
 за дете в детска градина с 3 и под 3 групи
910 лв.
 за дете в яслена група на детска градина
860 лв.
 за дете в детска градина с над 3 групи
860 лв.
 за дете със специални образователни потребности
930 лв.
 за храна на дете на 5-6 годишна възраст в
подготвителна група – задължително предучилищно целодневно обучение
350 лв.
20. Субсидирането на разходи за дейности, финансирани с общински приходи се
извършва в размер на 85 на сто от одобрените от Общинския бюджет за 2019 година с
изключение на разходите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието
за дейности общинска отговорност, като останалите 15 на сто се предоставят през
четвъртото тримесечие, след анализ на изпълнението на общинските приходи и при
доказана финансова необходимост.
21. Дава съгласие да се осигурят средства за работно облекло на служителите от
общинска администрация по трудови правоотношения, съгласно КТД при финансова
възможност в рамките на бюджет 2019 година, а на останалите звена на самостоятелни
бюджетни сметки средствата, предвидени по бюджетите им за 2019 година.
22. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите, съгласно чл. 8, ал.
3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. Детски градини, Детска млечна
кухня, Домашен социален патронаж, Младежки културен център и други за сметка на
останалите местни приходи.
23. Одобрява сумата от 120 000
репродуктивни проблеми.

лева за финансово подпомагане на двойки с

24. Одобрява сумата от 88 306 лева за финансиране дейността на обществения
посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка на обществения посредник и
сътрудници.

25. Дава съгласие за подпомагане разходите за погребения на социално слаби граждани
(самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в служби за социално подпомагане) да бъде осигурен
финансов ресурс в размер на 70 000 лева.
26. Приема Общинска културна програма за 2019 година в размер на 1 187 000 лева,
съгласно Приложение №9, в т.ч. :
- по т. 2 от Приложение №9 – 6 май Гергьовден - Ден на храбростта – 10 000 лв.;
- по т. 4 от Приложение №9 – 6 септември Ден на Съединението / 134 години от обявяване
на Съединението на Княжество България и Източна Румелия/ – 10 000 лв.;
- по т. 5 от Приложение №9 – 22 септември Ден на Независимостта на България / 111
години от обявяване на българската независимост/ – 10 000 лв.;
- по т.13 от Приложение №9 – 26 март Ден на Тракия – което да бъде проведено от
Тракийско дружество „Екзарх Антим I“;
- по т. 27 от Приложение №9 – Културни прояви по читалищата – 40 000 лв.;
- по т. 34 от Приложение №9 – Съфинансиране на книги, издавани от бургаски
автори/Средствата се представят на Сдружение „Бургаска писателска общност“/– 17 000
лв.;
- по т. 35 от Приложение №9 – Съфинансиране на културни проекти съгласно
„Правилник за условията реда и критериите за предоставяне на финансови средства на
организации и артисти на свободна практика от Община Бургас“ – 74 000 лв.;
- по т. 40 от Приложение №9 – РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, АФИШИ, ПОКАНИ,
ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДР.– 40 000 лв.;
- по т. 46 от Приложение №9 – Изложба „Златото на египетските фараони“– 37 000 лв.;
- по т. 47 от Приложение №9 – Фестивал на документалното историческо кино – 42 000
лв.
27. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11.
28. Утвърждава бюджетите за 2019 година на второстепенните разпоредители.
29. Определя лимит за поемане на нов общински дълг в размер до 11 000 000 лева от
„Фонд за устойчиви градове“/финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД/ за съфинансиране на проекти по Оперативна програма
„Региони в растеж“ за изграждане на културна инфраструктура и развитие на регионален
туризъм.
30. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на 2019 година до
46 000 000 лева.

31. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на проекти съгласно програма на
община Бургас за публично-частни партньорства за реализация на малки
благоустройствени проекти.
32. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата
от 40 000 лева на Специализирана болница за активно лечение „Пневмо-фтизиатрични
заболявания”.
33. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата
от 30 000 лева на Медицински център 3 – Звено спортна медицина.
34. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата
от 120 000 лева за Център за кожно-венерически заболявания за финансово подпомагане
във връзка с прекратяване на самостоятелното му функциониране.
35. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 190 000 лева на Областна
дирекция на Министерство на вътрешните работи за полицейския състав на звеното
определено за охрана.
36. Одобрява сумата от 20 000 лева на Областна дирекция на Министерство на
вътрешните работи за закупуване на гориво, консумативи и технически средства.
37. Одобрява сумата от 20 000 лева за Зонално жандармерийско управление - Бургас за
гориво, резервни части, консумативи и ремонт на автомобилите, ангажирани с охрана.
38. Одобрява сумата от 10 060 лева за подпомагане дейността на Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението” за закупуване на пожарникарски каски,
ръкавици и колани.
39. Одобрява сумата от 5 000 лева за Военно формирование 54950 – Бургас – за
отбелязване 140-тата годишнина от създаване на Българските военноморски сили.
40. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси утвърждава
актуализираната бюджетна прогноза за периода
2019-2021 година, съгласно
Приложение №15.
41. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4, за лицата от подсектор
„Местно управление“, съгласно Приложение №14.
42. На основание чл. 94, ал. 7 от Закона за публичните финанси утвърждава тримесечно
разпределение на Бюджет 2019 година.
43. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от Закона за публичните финанси определя сума в
размер на 500 000 лева – просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2019 г.
44. Одобрява сумата от 500 000 лева за Фонд “Мостово финансиране и съфинансиране
на проекти“.
45. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
45.1. членски внос - 215 850 лева;

45.2. читалища - 892 060 лева за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност.
46. Одобрява сумата от 10 000 лева за съфинансиране на проекти на неправителствени
организации съгласно Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет,
приет на сесия на Общински съвет през месец февруари 2009 година (т.14 от Протокол
№18/19-26.02.2009 година).
47. Одобрява сумата от 100 000 лева, в рамките на средствата по дейност 389 „Други
дейности на образованието“ за програма „Бургаски деца“ . Средствата ще бъдат
разпределяни от комисия, съгласно Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с
изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска
програма „Бургаски деца“, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5,
Протокол № 24/ 28.02.2017 г.
48. Одобрява сумата от 201 000 лева за подпомагане обучението на 125 студенти в IT
сектора, чрез поемане на семестриалните такси за обучение, в т.ч. на 50 студенти в
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 36 000 лева и на 75 студенти в Бургаски
свободен университет – 165 000 лева.
49. Одобрява сумата в размер на 220 000 лв. за осъществяване на общинска програма
„Активни и здрави”, в т.ч. за осъществяване на мероприятия по инициативата
„Младежки календар“ - 70 хил. лева.
50. На основание решение на Общински съвет-Бургас по т. 23, Протокол №52 /18.12.2018
г., одобрява сума в размер на 30 000 лева, които да бъдат предоставени на Инициативния
комитет, за участие във финансирането на честванията по случай – 100 години футбол в
Бургас с името на Черноморец. Паричните средства ще бъдат предоставени след
установяване легитимността на регистрирания Инициативен комитет и представяне на
финансов план за разходване на средствата. В едномесечен срок от датата на провеждане
на мероприятието Инициативният комитет, входира в деловодството на Община Бургас
финансов отчет за разходването на отпуснатите средства до директора на дирекция
„Бюджет и финанси“.
51. Одобрява сумата от 100 000 лева за финансиране на дейности за създаване на условия
за развитие на малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на
територията на община Бургас, отпускани съгласно Правилник, Приет с решение на
Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол № 9/24.04.2012 г.
52. Одобрява сумата в размер до 160 000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива
България”.
53. Упълномощава Кмета на Общината да определи и договори допълнителни условия
по предоставянето и отчитането на целевите средства, планирани в бюджета.
54. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от Европейския
съюз, за финансиране на проекти по оперативните програми, да се покрива от временен
или безлихвен заем от бюджетни сметки за средства от Европейския съюз и набирателни
сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

55. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства)
се осъществява при съблюдаване на приоритети:
55.1. разходите за делегираните от държавата дейности се
извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение,
като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
55.2. постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови
възнаграждения и осигуровки; за разходи, свързани с дейности, за които се събират
такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи
ремонти;
56. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия от Общински съвет бюджет.
57. Приема за сведение Протоколите от обществените обсъждания, съгласно
Приложение № 17.
58. Дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс от 30 000 лв. за инициатива „Работа
в Бургас“ в рамките на разходите за издръжка на „Общинска администрация“.
59. Дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс от 5 000 лв. за проектиране на
паметник на Георги Бенковски, в рамките на разходите за издръжка на „Общинска
администрация“.
60. Одобрява финансов ресурс в размер на 5 000 лева- собствени бюджетни средства и
при недостиг, осигуряване на външно финансиране, за изработка и поставяне на
български национални знамена и походящи стойки към тях по ул. „Александровска“ и
пл. „Тройката“ в дни на официални национални и местни празници, в рамките на
разходите за издръжка на „Общинска администрация“.
61.1 Одобрява финансов ресурс в размер до 20 000 лева за проектиране, изработка и
поставяне на цветни модулни конструкции с надпис на кирилица, на пл. Царица Йоанна,
в рамките на разходите за издръжка на „Общинска администрация“, чрез проведен
конкурс за проект .
61.2. Да бъде отправена покана към образователните институции в Бургас за изработка
на конструкцията.
62. Намалява издръжката на дейност 122 „Общинска администрация“ с 42 000 лева.
63. Одобрява финансов ресурс в размер на 2 000 лв. за награда на Кукерска група
„Каваклии“, финансирани от бюджета на Други дейности на културата.
------------------------------------------------------------Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 53, т. 17 (вх. № 08-00-8197) от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на общинския съвет.
Председател на Общински съвет – Бургас: ……………..
(КОСТАНТИН ЛУКОВ)

