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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 414 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с 

Протокол № 45 

 

 

 ОТНОСНО: Изразходване и разпределяне на средствата, предоставени на Община 

Николаево, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 

година 

 

МОТИВИ: С ПМС № 326 от 12 октомври 2021 година Министерски съвет 

одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни 

дейности по бюджетите на общините за 2021 година за изплащане на действително 

извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 година и 

за изплащане на разходите по организационно-техническа подготовка и обезпечаването 

на частичните избори през 2021 година при предсрочно прекратяване правомощията на 

кмет. Средствата определени за Община Николаево са в размер на 157 629 лв., в т.ч. 23 

644 лв. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически 

превози по междуселищни автобусни линии извън Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагане на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на 

Министерски съвет от 2015 година. Съгласно указания на Министерство на финансите 

средствата предвидени и не разходени през 2021 г., могат да бъдат изразходвани до 

края на 2022 година.  

През 2021 г. от предоставените ни средства са направени разходи в размер на 63 

885 лв., от които 2 720, лв. – за училищата в общината.  

 

През 2022 г. остатъкът от средствата – в размер на 93 744 лв., от които 23 644 лв. 

– предвидени за субсидиране на пътнически превози по автомобилния транспорт, и 

11 780 лв. – за нуждите на училищата 58 320 лв. за нуждите на общинска 

администрация е направен разчет, както следва: 

 

1. За осигуряване на лични предпазни средства, за нуждите на общинска 

администрация и дейности финансирани чрез общинския бюджет, както и за 

дезинфектанти, граждански договори за дезинфекция на работните 

помещения във връзка с COVID-19, термална камера 1бр., термален дисплей 

4 бр., „Канари“ за мониторинг на качеството на въздуха – 8 бр. и др. – 58 320 

лв. 

 

2. За субсидиране  на пътнически превози по междуселищни автобусни линии – 

23 644 лв. Същите не са разходвани, тъй като фирмата-превозвач до 

настоящия момент не е представила необходимите разходооправдателни 



 2 

документи. Съгласно указания на МФ изх. № ФО-67/ 23.09.2022 г., след 

Решение на Об С, средствата могат да се разходват за дейности в условията 

на миграционен натиск и за издръжка на общината, а в случай на остатък 

следва да се възстановят в държавния бюджет в срок до 20.12.2022 г. 

Възползвайки се от тази възможност цитираните средствата могат да бъдат 

прехвърлени за издръжка и така да облекчат разхода за ел. енергия на 

Общината, като с тях, поради високите цени на тока, се покрият разходите за 

улично осветление.  

 

3. За осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти и други 

материали във връзка с COVID-19, за нуждите на училищата - 11 780 лв.  

 

За да се осъществи направения разчет, с цел оптимално усвояване на 

предоставените на общината средства във връзка с COVID-19, същият следва да бъде 

одобрен от Общински съвет Николаево.   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във вр. чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона 

за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава отчета за 2021 г. и разчет за 2022 г. на остатъка от средства по ПМС 

№ 326 от 12 октомври 2021 година на Министерски съвет , както следва: 

 

1. За осигуряване на лични предпазни средства, за нуждите на общинска 

администрация и дейности финансирани чрез общинския бюджет, както и за 

дезинфектанти, граждански договори за дезинфекция на работните 

помещения във връзка с COVID-19, термална камера 1бр., термален дисплей 

4 бр., „Канари“  за мониторинг на качеството на въздуха – 8 бр. и др. 58 320 

лв. 

 

2. За осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти и други 

материали във връзка с COVID-19, за нуждите на училищата в Община 

Николаево – 11 780 лв.  

 

3. Прехвърля сумата в размер на 23 644 лв. от дейност 589 § 1020 в дейност 604 

§ 1016. Поради високите цени на ел. енергията, сумата от 23 644 лв. да бъде 

разходвана за покриване на разхода на Община Николаево за улично 

осветление. 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


