ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУХИНДОЛ
Препис – извлечение от Решение № 407
на протокол № 57 от 21.02.2011 год.
на Общински съвет Сухиндол
РЕШЕНИЕ
№ 407
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7 ,чл.12 и чл.30 от Закона за
общинските бюджети, и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на РБългария за 2011 година и ПМС № 334 от 29.12. 2010г за изпълнение
на ДБРБ за 2011 година и предложение № РД-02-03-469/16.02.2011 г. на кмета на
общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции
и дейности за 2010 година, както следва:
- по прихода - 2 565 627
лева
- по разхода - 2 565 627
лева
1.1.Утвърждава окончателният годишен план на капиталовите разходи
за 2010 г. в размер на 89 290 лева
- целева субсидия 71 300 лв.
- от преходен остатък 17 990 лв.
2. ПРИЕМА ОТЧЕТА на бюджета за 2010 година, както следва:
- по прихода 2 384 641 лева
- по разхода 2 187 240 лева
/Приложение № 1/
2.1. ПРИЕМА ОТЧЕТА за капиталови разходи в размер на 89 178 лева
като за държавни дейности 19 078 лв. и за местни дейности 70 100 лева.
/Приложение № 2/
3. ПРИЕМА БЮДЖЕТА за 2011 година, както следва:
3.1. ПО ПРИХОДА

2 434 920 лв.

3.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейност1 643 207 лв.
3.1.1.1.. Обща субсидия
1 453 502 лв..
3.1.1.3. Преходен остатък
189 705 лв.
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3.1.2. Приходи за местни дейности
3.1.2.1. Данъчни приходи
3.1.2.2. Неданъчни приходи
3.1.2.3.Обща изравнителна субсидия
3.1.2.4. Целева субсидия за кап.разходи
3.1.2.5. Преходен остатък от предходната година
3.1.3. Възстановени заеми
3.2. ПО РАЗХОДА 3.2.1. За делегираните от държавата дейности
3.2.1.1.От държавни трансфери
3.2.1.2.От дофинансиране с местни приходи
3.2.1.3.От преходен остатък

791 713 лв.
84 000 лв.
444 124 лв.
172 600 лв.
70 100 лв.
7 696 лв.
13 193 лв.

2 434 920 лв.
1 652 207 лв.
1 453 502 лв.
9 000 лв.
189 705 лв.

Приложение № 3 и 4
3.2.2. За местни дейности
782 713 лв
3.2.2.1.Местни приходи
752 017 лв.
3.2.2.2.Преходен остатък
7 696 лв.
3.2.2.3.Резерв
23 000 лв.
Разпределението на разходите по функции и параграфи е представено в
Приложения № 5
3.2.3.Утвърждава разпределение на бюджетите на ниво община и
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в размер на 100% от сумите по
т.3.1 и 3.2. в рамките на бюджетните взаимоотношения между ЦБ и общината,
съгласно чл.10.ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г.
3.3. За ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 170 100 лв.
3.3.1.Капиталови разходи финансирани от целева субсидия 70 100 лв.
3.3.2.Капиталови разходи финансирани от собствени
средства по §40-00
100 000 лв.
Приложение №5а
3.4. За второстепенните разпоредители от функция ”Образование”, прилагащи
системата на „делегираните бюджети”
3.4.1.Определя обем на бюджета в рамките на средствата по т.3.2.1., в размер
3.4.1.1. СОУ „Св. Климент Охридски „ - 576 560 лева
3.4.1.2. ЦДГ „Соня”
- 111 033 лева
3.5.Общински съвет в рамките на бюджетните разчети по параграфи и
функции:
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3.5.1.Утвърждава считано от 01.01.2011 г. за делегираната от държавата
дейност „Общинска администрация” численост – 34,5 щатни бройки с
финансиране, съгласно единен разходен стандарт и остатък от предходната
година в размер на 319 518 лв.
Бюджетните средства за числеността в делегираните от държавата дейности
се разпределят в рамките на определените по закон средства и гарантират 12
брутни месечни заплати./Приложение № 6/.
3.5.2. Утвърждава разходите за заплати през 2011 г. за делегираните от
държавата дейности съгласно, Приложение № 7 и № 8.
3.5.3. Утвърждава разходите за заплати през 2011 г. за работещите в
местните дейности, съгласно Приложение № 9.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010г., съгласно
Приложение № 9.
4.1.Определя максималния размер за поемане на общински дълг в рамките на
2011 година в размер до 1 000 000 лв.
4.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през
годината в размер до 20 000 лева.
4.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на бюджетната година да е до 1 020 000 лв
4.4. Определя лимит за плащания по общински дълг в рамките на
2011 г. в размер на 65 000 лв.
4.5. Общински съвет дава съгласие при необходимост от финансов
ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или мостово
финансиране по време на изпълнението на инвестиционния проект до
възстановяване на разходите, кмета на Общината да предприеме действия за
кандидатстване пред ФЛАГ - специфичен инструмент за подкрепа на
общините при изпълнение на проекти, съфинансирани от оперативни
програми на ЕС, за кредитиране в размер до параметрите по съответния
проект.
4.6. Общински съвет дава съгласие при наличие на свободни средства
през 2011 година същите да бъдат дадени на срочен депозит в обслужващата
банка.
5. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:
5.1.Реализирания преходен остатък от предходната година на основание
§ 29 ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г. се разпределя за покриване на разходи в
същите дейности.
5.2. Определя средства за СБКО в размер на 3 % от начислените средства за
ФРЗ на персонала назначен по трудови правоотношения .
5.3. Определя лимит за представителни разходи, както следва:
- на Общинска администрация – 8 0000 лева;
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- на Общинския съвет 1 000 лева;
5.4. За празници на града и културни прояви в общината – 10 000 лв.
5.5.Режийни за ученическо столово хранене с общински приходи.
- обяд
- 0.20 лева
5.6. Разходи за погребения на социално слаби 300 лева
5.7. 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 № 10.
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименния списък на
пътуващите.
5.8. Утвърждава процент от сумата на абонаментните карти за пътуване от
местоживеене до месторабота и обратно по населени места, както следва:
- Дом за възрастни с деменция с.Горско Косово - 85%;
- Общинска администрация - 70%.
5.9. ОПРЕДЕЛЯ лимит в размер на 15 000 лв. за предоставяне на
работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности,
след утвърждаване на списък от кмета на общината, съгласно действащите
Колективен трудов договор и Закона за държавните служители.
5.10. Разходи за абонамент и наем Клубове на пенсионера - 2000 лева.
6.УТВЪРЖДАВА разчет за субсидии на организации с нестопанска цел:
- Читалища в общината - по § 45-00 - 51 984 лева .
- Физкултурно дружество – по §43-00 – 8 000 лева.
6.1. Упълномощава кмета на общината със заповед да определи комисия за
разпределение на средствата по за читалища в срок до 28.02.2010 г.
7. За съвместна дейност с Районно полицейско управление - 1440 лева.
8. За осигуряване изпълнението на бюджета, при спазване на общия размер
на бюджета на разходите, предоставя следните правомощия на кмета на общината
за бюджетната 2011 година / чл.27 от ЗОБ/:
8.1. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят
средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата
дейности на съответната функция, с изключение на разходите за делегираните от
държавата дейности по функция „ Образование”, при условие, че няма просрочени
задължения в делегираната дейност, от която се пренасочват.
8.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи
в обема на общите разходи в една бюджетна дейност.
8.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от
дейност в дейност в рамките на една бюджетна функция.
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8.4. Да разработи бюджета на общината по единна бюджетна
класификация.
8.5. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
9. ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:
9.1. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
9.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни
източници на средства за реализиране на определените в ОПР цели на общината.
Гласували: 10; „за” – , „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.
Гласували поименно:
Дарина Попова – „за”;
Калин Илиев – „за”;
Росен Трифонов – „за”;
Сергей Тосунов – „за”;
Илияна Христова – „за”;
Диана Костадинова – „за”;
Бисерка Карагерова – „за”;
Първолета Желязкова – „за”;
Емил Бончев – „за”;
Стефан Радоев – „за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /п/ инж.ЕМИЛ БОНЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/ Е.Цивнева/
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