ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - СУХИНДОЛ

Препис-извлечение от Решение № 31
на протокол № 5 от 16.02.2012 год.
на Общински съвет Сухиндол

РЕШЕНИЕ
№ 31
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52,
ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11,
ал. 9, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинския бюджет и във връзка с
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 година,
ПМС № 367 от 29.12.2011 г. и предложение № РД-02-03-331/27.01.2012 г. на
кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1.Приема бюджета на община Сухиндол за 2012 година както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА – 2 368 195 лв.
1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейност- 1 590 692 лв.
1.1.1.1. Неданъчни приходи – 291 лв..
1.1.1.2. Обща субсидия – 1 440 296 лв..
1.1.1.3. Преходен остатък – 150 105 лв..
1.1.2. Приходи за местни дейности – 777 503 лв
1.1.2.1. Данъчни приходи - 82 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 452 638 лв.
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия – 155 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за кап. разходи – 69 700 лв.
1.1.2.5. Зимно подържане и снегопочистване – 11 100 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми - /минус / 6 771 лв.
1.1.2.7. Друго финансиране - /минус/ 4 520 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от предходната година – 17 856 лв.
2.2. ПО РАЗХОДА - 2 368 195 лв.
2.2.1. За делегираните от държавата дейности - 1597 877 лв.
2.2.1.1. От неданъчни приходи – 291 лв.
2.2.1.2.От държавни трансфери - 1 440 296 лв.

2.2.1.3.От местни приходи -дофинансиране - 7 185 лв.
2.2.1.4.От преходен остатък - 150 105 лв.
2.2.2. За местни дейности - 770 318 лв.
2.2.2.1.Местни приходи – 752 462 лв.
2.2.2.2.Преходен остатък – 17 856 лв.
Планираните приходи и разпределението на разходите
параграфи е представено в Приложение № 1.

по функции и

3. Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2012 година в
размер на 143 130 лв.
3.1.Капиталови разходи финансирани от целева субсидия - 69 700 лв.
3.2.Капиталови разходи финансирани от собствени средства по §40-00
- 70 000 лв.
3.3.От преходен остатък – 3 430 лв.
Приложение № 2
4. Приема разпределението на преходния остатък, съгласно Приложение
№ 3.
5.Приема разчета за целеви разходи и субсидии както следва:
5.1.Помощи за погребения – 600 лв.
5.2.Субсидии за:
5.2.1. Читалища - 51 984 лв.
5.2.2. Физкултурно дружество – 8 400 лв.
5.3. Упълномощава кмета на общината със заповед да определи комисия
за разпределение на средствата по за читалища в срок до 28.02.2012 г.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Определя средства за СБКО в размер на 3 % от начислените средства за
ФРЗ на персонала назначен по трудови правоотношения .
6.2. Определя лимит за представителни разходи, както следва:
- на Общинска администрация – 8 000 лева;
- на Общинския съвет – 1 000 лева;
6.3. За празници на града и културни прояви в общината – 8 000 лв.
6.4.Режийни за ученическо столово хранене с общински приходи.
- обяд
- 0.20 лева
6.5. УТВЪРЖДАВА списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разноски за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно,
когато те се намират в различни населени места.
Приложение № 4

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименния списък на
пътуващите в рамките на процент от действителните разходи както следва:
- Дом за възрастни с деменция с.Горско Косово - 85%;
- Общинска администрация - 40%.
6.6. Разходи за абонамент и наем Клубове на пенсионера – 1 500 лева.
7. Приема числеността и средните работни заплати в местните дейности,
съгласно Приложение № 5.
8. Определя максималния размер на дълга както следва:
8.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2012 година в размер
до 1 000 000 лв.
8.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2012
годината в размер до 20 000 лева.
8.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на бюджетната година да е до 1060 000 лв.
8.4. Определя лимит за плащания по общински дълг в рамките на 2011г.
в размер на 70 000 лв.
9. Общински съвет дава съгласие при наличие на свободни средства по
сметки на общината през 2012 година същите да бъдат дадени на срочен
депозит в обслужващата банка.
10. За второстепенни
разпоредители от функция ”Образование”,
прилагащи системата на „делегираните бюджети”определя :
СОУ „Св. Климент Охридски „
ЦДГ „Соня”
11. Дава съгласие временният недостиг на средства по
извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните
програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни сметки и
набирателна сметка до възстановяването им от Управляващия орган.
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с
волята на дарителя и донора.
12.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за
вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани
просрочени задължения в размер над 5 % спрямо общинските приходи, както и за
просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и
ликвидиране.

12.3. При спазване на общият размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон
не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета:
12.3.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средства за
заплати, осигурителни вноски и стипендии , в частта за делегираните от държавата
дейности.
12.3.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в
една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без
да изменя общия и размер в частта за местните дейност.
12.3.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
12.3.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на
ЕС, по национални програми и други източници, за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.
12.3.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
12.3.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
12.3.7. В рамките на бюджетната година временно свободните средства
за делегираните от държавата дейности могат да се ползват за финансиране и на
други плащания по бюджета на общината, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в
определените им размери.
13. Разходването на бюджетните средства се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват да
размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритети.
13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната
поредност:
за трудови разходи; за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; за
хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /П/
ИВАЙЛО ОТЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/Е. Цивнева/

