Препис-извлечение от протокол № 36
от 12.02.2014 година на заседание на
Общински съвет – Стражица по
т.4 от дневния ред: „Приемане бюджет
на Община Стражица 2014 година.”
РЕШЕНИЕ
№ 430
На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 6 и 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 Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г., ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на Община Стражица, Общински съвет
гр. Стражица
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на община Стражица за 2014 година както
следва:
І.
1

2

ІІ.

ПО ПРИХОДА
10 072164
в т. ч.
Приходи за делегирани от държавата дейности, съгласно 6 432 838
Приложение №1
- неданъчни приходи
29 000
- обща субсидия за делегирани от държавата дейности
5 699 795
- преходен остатък за 2013 г.
704 043
Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2
3 639 326
- данъчни приходи
616 000
- неданъчни приходи
2 065 888
- обща изравнителна субсидия
821 700
- трансфер за зимно поддържане и снегоп. на общински пътища
93 100
- целева субсидия за капит. разходи за финансиране на местни
469 800
дейности
в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища
264 600
- предоставени трансфери по ПМС №207/2010 г.
-232 812
- временни безл. заеми между бюджетни и извбюджетни сметки /нето/
247 621
- погашения по краткоср. заеми от банки в страната
- 247 621
- временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства /нето/
- 400 000
-приватизация
49 180
- друго финансиране
-36 474
- преходен остатък за 2013 г.
192 944
ПО РАЗХОДА
10 072 164
в т. ч.

1

За делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение
№1
2
За местни дейности, съгласно Приложение №2
В т. ч.
- резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности
- резерв по чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г.
3
За дофинансиране, съгласно Приложение №3
В т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки
4
Приема инвестиционна програма за 2014 г. /поименен списък по
обекти и източници на финансиране/, съгласно Приложение № 4
4.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища
в т.ч. резерв по чл. 55 ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г.
4.2 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления
от продажба на общински нефинансови активи.
4.3 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация
5
Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират
чрез § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи”
6
Приема разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение
№5
7
Приема следните лимити за разходи както следва:
- представителни разходи на кмета на общината
-представителни разходи на председателя на ОбС
- СБКО в размер на 2 % от средствата за работна заплата на заетите
по трудови правоотношения
8
Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
- за спортни клубове съгласно Приложение №6
- за клубове на пенсионера съгласно Приложение № 7
- за чествания и празници съгласно Приложение № 8
- субсидия за читалища съгласно Приложение № 9
- членски внос

6 432 838
3 377 317
50 000
69 230
262 009
10 176
1 094 519
469 800
23 490
117 666
44 754
117 666
510 234
5 000
2 000

31 000
21 000
67 000
172 800
2 340

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право
на транспортни разноски за работещите в образованието - до размера на
получените целеви средства, а за останалите дейности по чл. 50, ал. 3 от
ПМС №3/2014 г. - 50 % съгласно Приложения № 10, № 10а, 10б, 10в;
10. Приема разходите за заплати за делегираните от държавата
дейности за 2014 година, съгласно Приложение № 11.
11. Приема числеността на персонала и разходите за заплати през
2014 г. за местни дейности съгласно Приложение № 12.
12. Утвърждава план - сметката за приходите и разходите на ОП
”Странични дейности” съгласно Приложение № 13.
13. Определя второстепенни разпоредители с бюджет през 2014 г.,
съгласно Приложение № 14.
14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
ЕС, съгласно Приложения № 15, 15а, 15б, 15в.

15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2014-2016 г.
16. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг,
както следва:
 Кредитна линия – овърдрафт – 247 621 лв. и лихва – 10 000
лв.
17. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 9 956 756 лв.
18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2014 г. в размер 15 032 239 лв.
19. Определя размера на просрочените задължения от 2013 г. които
ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. в размер на 208 924 лв.
съгласно Приложение № 16.
20. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2014 г. в размер на 35 000 лв.
21. Оправомощава кмета на общината да извършва
компенсирани промени:
21.1 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.
21.2 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.
21.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и неотложни разходи за местни дейности.
22. Възлага на кмета на общината:
22.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
22.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
22.3 Да организира и утвърди разпределението на бюджета по
тримесечия.
22.4 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.
22.5 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

22.6 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
23. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и
от сметки за чужди средства 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.
23.1 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 2014 г.
23.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.
126 от ЗПФ.
23.3 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 ОбС.
24. Упълномощава кмета на общината:
24.1 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 от други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
24.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
25. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни
трансфери за местни дейности в размер на 95 %, съгласно Приложение №
17.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /
/Ил.Маринов/
ВЯРНО ПРИ ОбС:

