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 1. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, 
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г. /обн., 
ДВ, бр.107/24.12.2014г./, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнението на 
бюджета за 2014 г., и чл.30, ал.2 и ал.3 и чл.16 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 Силистра, приема бюджета на Община Силистра за 
2015 г. в размер на 30 200 566лв., съгласно основните показатели по 
чл.14, ал.1 от ЗПФ / Приложение № 12 /, както следва: 
 

№  Наименование на Показателите Сума 

    
 / в лева 

/ 
  1 2 

І . ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 
11 313 

750 

ІІ.  РАЗХОДИ 
30 200 

566 



ІІІ.  БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
18 228 

264 
ІV.  БЮДЖЕТНО САЛДО 0 
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 658 552 

 
 1.1. По приходите в размер на 30 200 566 лв. /съгласно Приложение 
№ 1 и 1А/, както следва: 
 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер                                
на 16 738 781лв., в т.ч. : 
 1.1.1.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от 
ЦБ за общини в размер на 15 719 120  лв.; 
 1.1.1.2. Собствени и други приходи на училища, детски градини, 
обслужващи звена и Културни институти, прилагащи системата на 
делегирани бюджети –                     94 085лв.; 

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 
бюджети, сметки и фондове от преходни остатъци по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” във функция „Образование”, планирани по § 88-03 в 
приходната част в размер                    на – 70 054  лв.; 

1.1.1.4. Чужди средства от други лица - преходни остатъци от 
гаранция за изпълнение на договор "Приготвяне и доставка на закуски и 
обяд за хранене на ученици по Проект BG051PO001-3.1.06-Подобряване 
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес" планирани за възстановяване 
по § 93-10 в приходната част в размер на  - 2 237 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 997 867  лв., 
формиран от: реализирани икономии на средства по единните разходни  
стандарти, собствени приходи на училищата и обслужващите звена, 
прилагащи системата на делегирани бюджети и др. целеви средства за 
2014 г. за държавни дейности  /съгласно Приложение №4/. 
 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 461 785 лв., в 
т.ч.: 
 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 665 000 лв.; 
 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 554 665 лв.; 

1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия в размер на 2 031 200 лв.; 
 1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища - 94 700лв.; 
 1.1.2.5.  Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 648 500 
лв., в т.ч. 284 800 лв. за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища и 363 700 лв. за други инвестиционни разходи.  

1. Предоставени трансфери в размер на  -  - 90 000лв.  
2. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в 

размер на  - - 2 270 713лв. 
3. Временни безлихвени заеми – 2 095 457 лв. 
4. Финансиране в размер на – 1 947 225 лв. т.ч. за погасяване на 

инвестиционен дългосрочен заем от банки в страната -  - 441 176 лв., 
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приходи от Приватизация – 20 000 лв., Събрани средства и извършени 
плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на –  - 
561 049 лв.  и друго финансиране в размер на  –  - 965 000 лв.  

5. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 1 680 201 лв., в т.ч. от 
валутните сметки – 48 161 лв. /съгласно Приложение №4/. 
 1.2. По разходите в размер на 30 200 566 лв., разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 2А, в т.ч.: 
 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 16 738 781 
лв.; 

1.2.2. От собствени приходи за дофинансиране на делегирани 
държавни дейности – 455 952 лв. в т.ч. от преходен остатък от 2014 г. за 
дофинансиране на държавни дейности – 11 375 лв. /съгласно Приложение 
№4 / 
 1.2.3. За местни дейности в размер на 13 005 833 лв. в т. ч. преходен 
остатък  от  2014 г.: 1 107 598 лв. по сметки в лева от предходен период и 
179 лв. равностойност на остатъка по валутните сметки от предходен 
период /съгласно Приложение №4 /; Резерв за непредвидени и/или 
неотложни разходи за местни дейности в размер на 100 000 лв. планиран в 
дейност „Резерв”.  

1.3 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено 
на касова основа в размер на 0 /нула/ лв. 

2. Приема програма за капиталовите разходи за  2015 г. в размер                      
на 1 876 085лв., съгласно  Приложение № 3 - Поименен списък на 
капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на 
финансиране, като:  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища в размер          на 648 500лв.; 
 2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи 
от § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в 
размер                       на 540 408лв., съгласно Приложение №3А;  
 2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със 
средства по Закона за Приватизация и следприватизационен контрол в 
размер на 27 558 лв.                  / Приложение №3Б/; 
 2.4. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани със 
собствени средства и преходен остатък от 2014 г. - в размер на 659 619 лв.; 

3. Утвърждава разходи за заплати през 2015г., както следва: 
3.1. За делегираните от държавата дейности, без звената във 

функция “Образование”, които прилагат системата на делегираните 
бюджети  и читалищата, в рамките на средствата определени по единни  
разходни стандарти за 2015 г., както и месечния разход за заплати, 
съгласно Приложение № 5, както следва за: 

3.1.1. Функция 1 “Общи държавни служби” - от 01.01.2015 г. за  
дейност “Общинска администрация”  средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
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размер на 1 092 000,00 лева и утвърждава численост на персонала от 118 
бр. за дейността , в рамките на средствата, определени по единен разходен 
стандарт. 

3.1.2. Функция 2 “Отбрана и сигурност” 
3.1.2.1. Дейност “Други дейности по вътрешна сигурност” - 

численост  6  бройки от 01.01.2015 г. и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 40 000,00 лева за сметка на трансфера по единния разходен 
стандарт. 

3.1.2.2. Дейност “Отбранително -мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности” - численост  5  бройки  от 01.01.2015 г. 
и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови 
и служебни правоотношения” в размер на 28 000,00 лева за сметка на 
трансфера по единния разходен стандарт. 

3.1.3. Функция 3 “Образование” - Дейност “Извънучилищни 
дейности” – численост 4,25 бр. от 01.01.2015г.  и средства по § 01-00 
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни 
правоотношения” в размер на  44 743,00 лева. 

3.1.4. Функция 4 “Здравеопазване” 
3.1.4.1. Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” - 

численост 108 бр. от 01.01.2015г.  и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на  766 460,00 лева. 

3.1.4.2. Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” - 
численост 27 бр. от 01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 216 300,00 лева. 

3.1.5. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
3.1.5.1. Дейност “Кризисен център” – численост 6 бр., като услугата е 

предоставена на външен доставчик; 
3.1.5.2. Дейност “Домове за стари хора” - численост 70 бр. от 

01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 493 000,00 
лева; 

3.1.5.3. Дейност “Домове за възрастни хора с увреждания” - 
численост 61,5 бр. от 01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 446 000,00 лева; 

3.1.5.4. Дейност “Домове за деца” - численост 20 бр. от 01.01.2015 г.  
и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови 
и служебни правоотношения” в размер на 152 700,00 лева; 

3.1.5.5. Дейност “Дневни центрове за стари хора” - численост 1,5 бр. 
от  01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 10 200,00 
лева; 
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3.1.5.6. Дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” 
-  численост 9,5 бр., като услугата е предоставена на външен доставчик 

3.1.5.7. Дейност “Дневни центрове за лица с увреждания” - численост 
20,5 бр. от 01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения 
на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 158 
800,00 лева; 

3.1.5.8. Дейност “Защитени жилища” - численост 5 бр. от  01.01.2015 
г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по 
трудови и служебни правоотношения” в размер на 31 965,00 лева; 

3.1.5.9. Дейност “Преходно жилище” – численост 3 бр. от  01.01.2015 
г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по 
трудови и служебни правоотношения” в размер на 22 000,00 лева; 

3.1.5.10. Дейност “Център за обществена подкрепа” – численост 3,5 
бр., като услугата е предоставена на външен доставчик; 

3.1.5.11. Дейност “Център за временно настаняване” – численост 2 
бр. от  01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 13 200,00 
лева; 

3.1.5.12. Дейност “Център за настаняване от семеен тип” - численост 
16,5 бр. от  01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения 
на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 101 
720,00 лева; 

3.1.6. Функция 7  “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
3.1.6.1. Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален 

характер” - численост 30 бр. към 01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни 
правоотношения” в размер на 227 583,00 лева, в това число: 
- Регионален исторически музей – численост – 20 бр. 
- Художествена галерия – численост – 5 бр. 
- Природонаучен музей – Сребърна – численост 5 бр. 

3.1.6.2. Дейност  “Библиотеки с регионален характер” - численост 30 
бр. от 01.01.2015 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 215 060,00 
лева; 

3.1.6.3. Субсидирана численост – читалища – 50 бр. 
3.2. За дофинансиране  на делегираните от държавата дейности,  

както и месечния разход за заплати, съгласно Приложение № 5, От 
01.01.2015 г. численост 34 бройки  в дейност “Общинска администрация” и 
средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и 
служебни правоотношения” в размер на 234 400,00 лева за сметка на 
общински приходи и средна месечна брутна работна заплата в размер на 
574,64 лева. 

3.3.  За местни дейности,  както и месечния разход за заплати, 
съгласно Приложение № 5, както следва за: 

3.3.1. Функция 3 “Образование” 
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3.3.1.1. Дейност “Извънучилищни дейности” - Численост 19,5 бройки 
от 01.01.2015 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 147 316,00 
лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 
635,60 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.07.2015 г. в 
размер на 635,89 лева  

3.3.1.2. Дейност “Други дейности по образованието” - Численост 7,5 
бройки и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по 
трудови и служебни правоотношения” в размер на 52 000,00 лева и средна 
месечна брутна работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 577,78 лева. 

3.3.2. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
3.3.2.1. Дейност “Домашен социален патронаж” - Численост  26 

бройки и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по 
трудови и служебни правоотношения” в размер на 150 245,00 лева и средна 
месечна брутна работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 473,08 лева и 
средна месечна брутна работна заплата от 01.07.2015 г. в размер на 488,46 
лева.  

3.3.3. Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда” 

3.3.3.1. Дейност “ДД по жилищно строителство и благоустройство и 
РР” - Численост  30 бройки в дейност  и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 195 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 
01.01.2015 г. в размер на 543,00 лева. 

3.3.3.2. Дейност “ДД по жилищно строителство и благоустройство и 
РР” ОбП “Дръстър” - Численост  28 бройки и средства по § 01-00 “Заплати 
и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 181 620,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 
01.01.2015 г. в размер на 537,50 лева и средна месечна брутна работна 
заплата от 01.07.2015 г. в размер на 543,93 лева. 

3.3.3.3. Дейност „ Регионално депо за битови отпадъци“ - ОбП 
“РДБО” - Численост 23 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 148 100,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в 
размер на 530,00 лева от 01.01.2015 г. и средна месечна брутна работна 
заплата в размер на 544,00 лева от 01.07.2015 г.  

3.3.4. Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
3.3.4.1. Група “Култура”  - Численост  28,5 бройки и средства по § 

01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни 
правоотношения” в размер на 176 638,00 лева и средна месечна брутна 
работна заплата в размер на 510,17 лева от 01.01.2015 г. и средна месечна 
брутна работна заплата в размер на 522,98 лева от 01.07.2015 г. , както 
следва по дейности към група “Култура” 

3.3.4.1.1.  Дейност “Оркестри и ансамбли” – численост 19,5 бройки   
от 01.01.2015 г. 
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3.3.4.1.2. Дейност “Други дейности по културата” – численост 5 бр. 
от 01.01.2015 г. 

3.3.4.1.3. Радиоцентър Силистра- численост 4 бр. от 01.01.2015г. 
3.3.4.2. Дейност „ Обредни домове и зали“ ОбП “Обреди” - 

Численост 18 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на 
персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 117 400,00 
лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 
530,64 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.07.2015 г. в 
размер на 556,40 лева 

3.3.5. Функция 8 “Икономически дейности и услуги” 
3.3.5.1. Дейност “Други дейности по икономиката” -  Численост 13 

бройки за  звено Счетоводство и средства по    § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в 
размер на 87 600,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 
01.01.2015 г. в размер на 563,12 лева. 

3.3.5.2. Дейност “Други дейности по икономиката” - Численост  12 
бройки за звено “Охрана на общинска собственост” и средства по § 01-00 
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни 
правоотношения”  в размер на 73 455,00 лева и средна месечна брутна 
работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 463,00 лева. и средна месечна 
брутна работна заплата в размер на 475,00 лева от 01.07.2015 г.  

3.3.5.3. Дейност “Други дейности по икономиката” - Численост 7 
бройки за отдел “Инспекторат” и средства по § 01-00 “Заплати и 
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения”  в 
размер на 46 045,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 
01.01.2015 г. в размер на 548,10 лева. 

3.3.5.4. Дейност „Общински пазари и паркинги „ - Численост 19 
бройки за ОбП “Общински пазари и паркинги” и средства за заплати по § 
01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни 
правоотношения” в размер на 130 000,00 лева и средна месечна брутна 
месечна работна заплата от 01.01.2015 г. в размер на 565,79 лева и средна 
месечна брутна работна заплата в размер на 574,47 лева от 01.07.2015 г.  

3.4. Задължава Кмета на Общината да утвърди длъжностни  щатни 
разписания за дейностите по т. 3.1., т.3.2. и  т. 3.3,  в рамките на 
утвърдената от Общинския съвет обща численост и средства за работни 
заплати. През годината Кметът може да извършва промени по 
длъжностните щатни разписания на дейностите – държавна, местна и 
дофинансиране в рамките на определената численост и средства за работни 
заплати. 

4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
4.1. Членски внос – 23 000лв. 
4.2. Помощи по Решение на Общински съвет – 17 000 лв., в т.ч. за 

социални погребения – 2 000 лв.  
4.2.1. Одобрява разходите за погребения за самотни, без близки и 

роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални 
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услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер 
от 211,70 лв. с ДДС за едно погребение, в т.ч. за ковчег – 56.00 лв.  

4.3. Стипендии в размер на 5 000лв. в изпълнение на Общинската 
програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. 

4.4. Субсидии за: 
4.4.1. Читалища – 347 000 лв.  
4.4.2. Организации с нестопанска цел /спортни клубове/ – 50 000 лв. 

на основание Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 
подпомагане на спортните клубове в община Силистра. 

4.5. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите разходи по т.4.4.1. и  
4.4.2.  

5. Приема следните лимити за разходи:  
 5.1. Социално-битови разходи в размер до 3 % върху плановите 
средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 
 5.2. Разходи за представителни цели  и международна дейност на 
Кмета на общината в размер на 50 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели  на Председателя на Общински 
съвет Силистра  в размер на 25 000 лв.  

6. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния 
персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 6. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение № 7.  
 8. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя Второстепенните 
разпоредители с бюджет , съгласно Приложение №8.  
 9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 
дейности за периода – 2015 г.- 2017 г. съгласно Приложение №9. 

10. Определя, съгласно чл.39 и при спазване изискванията на чл.32 
от ЗПФ, следните размери: 
 10.1. Максималният размер на новия общински дълг за 2015 г. в 
размер на 570 000 лв.  
 10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 
2015г. в размер на 549 000 лв.; 
 10.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските 
гаранции към 31.12.2015г. в размер на 2 133 000 лв.  
 10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 
г. се определят в размерите, съгласно Приложение № 10. 
 11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 12 600 000лв. по 
бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за 
разходи не могат да надвишават  5 % от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 
 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 16 148 000лв., като налични 
към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 
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надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години. 
 13. Определя размера на просрочените задължения от предходната 
година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 г. на обща стойност 
1 424 000лв. 

14. Определя размера на просрочените вземания от предходната 
година, които ще бъдат събрани в бюджета за 2015 г. на обща стойност 1 
424 000лв. 

15. Приема План-график за разплащане на отчетени просрочени 
задължения към 31.12.2014г. съгласно Приложение № 11. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

16.1. 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. 

16.2. 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.  

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2.2. от настоящото решение. 

17. Възлага на кмета : 
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет; 
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет; 
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението.  
17.4. 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. 

17.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ / т.17 от 
настоящото решение / в тримесечните отчети и обяснителните записки по 
тях. 

17.6. Да разработи разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 
съответния Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми 
от временно свободните 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, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 
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18.1. 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 2015г. 

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободните средства  по общинския бюджет да се спазват изискванията на 
чл.126 от ЗПФ. 

18.3. 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 Общински съвет. 

19. Упълномощава Кмета: 
 19.1.  Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и 
проекти. 
 19.3. Да сключи Договор с Министерство на Културата за съвместно 
финансиране на Културни институти. 
 20. Приема за сведение Протокола от Публичното обсъждане на 
бюджета, съгласно Приложение № 13. 

21. Задължава Кмета: 
21.1. Да публикува Бюджетът на интернет страницата на общината 

в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.  
21.2. Да предостави Бюджетът на общината на Сметната палата и на 

Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   _______/п/___________ 
                 /Мария Димитрова/ 
 
ВЯРНО, с оригинала при ОбС - Силистра 
Мл. експерт „ОиР на ОбС”: 

        /Грета Георгиева/ 
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