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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

на Столичния общински съвет
от 25.01.2018 година
За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за
2018 година.
На основание на чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4
и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите
на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2018 г. и 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 Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Приема бюджета на Столична община за 2018 година, както
следва:
1. По приходите в размер на 1,555,913,616 лв.,от които бюджетни
1,225,571,200 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
428,473,254 лв., от които преходен остатък от 2017 г. 21,387,818 лв.
1.2. Приходи за местни дейност в размер на 1,127,440,362 лв., в това
число бюджетни 797,097,946 лв.
1.2.1. Данъчни приходи в размер на 319,725,000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 341,519,000 лв.
1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 10,154,700 лв.
1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер 9,482,700 лв.
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер
на 672,000 лв.
1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 8,623,300 лв.

1.2.4. Заеми в размер на 58,674,900 лв.
1.2.5. Погашения по заеми в размер на -32,506,261 лв.
1.2.6. Преходен остатък от 2017г. от общински дейности и
дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 98,160,643
лв.
2. По разходите в размер на 1,555,913,616 лв., в това число
бюджетни 1,225,571,200 лв., разпределени но функции, дейности,
параграфи, съгласно Приложение № 2.
2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 428,473,254 лв.
2.2.За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи в размер на 47,445,017 лв.
2.3.За местни дейности в размер на 1,079,995,345 лв., в това число
бюджетни 749,652,9 лв.
3. Утвърждава разпределение на преходния остатък, съгласно
Приложение № 4.
4. Приема Инвестиционна програма на Столична община за
2018г. (поименен списък на обекти, видове разходи и източници на
финансиране) в размер на 546 012 567 лв., съгласно Приложение № 3.
4.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на 8,623,300 лв., съгласно Приложение № 3.
5. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение № 5.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства
от Европейския съюз, съгласно Приложение № 6.
7. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение
№ 7, както следва:
- В представения бюджет на Столична община за 2018 г. има заявени
намерения на Столична община за поемане на нов общински дълг.
Максималният размер на новопоетия дълг е 58,674,900 лв.
- В представения бюджет на Столична община за 2018 г. няма
заявени намерения на Столична община за издаване на общински гаранции
към края на бюджетната година.
- В представения бюджет на Столична община за 2018 г.
максималният размер на общинския дълг (в.т.ч. издадените общински
гаранции) към края на бюджетната 2017 година е в размер на 654,666,130
лв.
8. Определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., в размер на
52,555,715 лв. и налични към края на годината задължения за разходи
148,532,936 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.
9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 113,674,343 лв. и
налични към края на годината поети ангажименти за разходи 495,109,788
лв., съгл. чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ.

10. Определя размера на просрочените вземания, които се
предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 32,273,376 лв.
11. Определя размера на просрочените задължения, които следва
да бъдат разплатени през 2018 г. в размер на 936,008 лв., съгласно
приложен План-график - Приложение № 8.
12. Изменя внесеният с Доклад вх. № СОА18-ВК66-308/12.01.18 г.
от кмета на Столична община проектобюджет, по предложение на
Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински
съвет, както следва:
12.1. В Приложение № 4 „Разпределение на средствата от преходния
остатък от 2017 г. по бюджета на общината за 2018 г.” се прехвърля
преходен остатък, реализиран от Съвета по наркотични вещества в размер
на 243 110 лв. и преходен остатък на Превантивно-информационен център
по проблемите на наркоманиите, в размер на 31 141 лв. от функция
„Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по отбраната”
делегирана държавна дейност във функция „Здравеопазване”, дейност 469
„Други дейности по здравеопазването” делегирана държавна дейност.
12.2. В Приложение № 4 за разпределение на преходния остатък от
2017 г. в проектобюджета за 2018 г., се прехвърля преходен остатък в
размер на 395 лв. от функция 9 „Разходи, некласифицирани в другите
разходи”, текущи разходи, държавни дейности във функция 5 „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, текущи разходи, държавни дейности.
12.3. Завишава се приходната част на проектобюджета на Столична
община за 2018 г. общо със 7,000,000 лв., както следва:
- §1303 - Данък върху превозните средства с 3,000,000 лв.
- §1304 - Данък при придобиване на имущества по възмезден начин и
дарения с 3,700,000 лв.
- §1308 - Туристически данък с 300,000 лв.
12.4. Завишава се разходната част на проектобюджета на Столична
община за 2018 г. общо със 7,000, 000 лв., както следва:
- За подобряване качеството на транспортната услуга - Център за
градска мобилност 4,000,000 лв. - дейност 849 - „Други дейности по
транспорта”, в това число §4219 Други текущи трансфери за
домакинствата 4,000,000 лв. - за преференциални карти на правоимащи;
- За улично осветление в Капиталовата програма 1,500,000 лв.
Дейност 604 - „Осветление на улици и площади”, § 5100 Основен ремонт;
- Целево се предоставят 1,000,000 лв. за премахване на опасни
дървета, кастрене на дървета и премахване на подлес на територията на
гробищни паркове „Централни гробища”, „Малашевци” и „Бакърена
фабрика” в дейност 622 - „Озеленяване”, §1020 Външни услуги, дирекция
„Зелена система”;
- Целево се предоставят 500 000 лв. за кастрене на клони и
премахване на опасни алейни дървета по улици и булеварди на

територията на Столична община в дейност 622 „Озеленяване”, § 1020
Външни услуги, дирекция „Зелена система”.
13. Оправомощава кмета на общината да извършва
компенсирани промени:
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и неотложни разходи.
14. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на
утвърдените кредити по бюджета за 2018 година да утвърдят списъци на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз
основа на трудовите задължения, определени с длъжностните
характеристики.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
15.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2018- 2020г. - Приложение № 9.
17. Определя статут на третостепенен разпоредител с бюджет към
дирекция „Здравеопазване” на Общински съвет по наркотичните вещества
с Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите
към него.
Приложения:
- Доклад към проектобюджета на Столична община за 2018 г. с
приложение за делегиран бюджет на направление „Здравеопазване";
- Приложение № 1 за приходите;
- Приложение № 2 за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
- Приложение № 3 - Програма за финансиране на капиталови разходи
и разпределение на целевата субсидия по обекти;

- Приложение № 4 - за разпределение на преходния остатък от 2017
г.;
- Приложение № 5 - лимити за делови срещи и представителни
разходи на Столичен общински съвет, Столична община и лимит за
квартирни пари при командировки в страната за 2018г.;
- Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз;
- Приложение № 7 - Справка за максималния размер на дълга;
- Приложение № 8 - План - график за размера на просрочените
задължения;
- Приложение № 9 Актуализирана бюджетна прогноза 2018-2020г.
- Приложения № 1а, № 4 и № 6г към Приложение № 9.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 46, точка 1 от дневния ред,
по доклад № СОА18-ВК66-308/12.01.2018 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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