Препис

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ
П Р О Т О К О Л № 29
От заседание на ОбС Провадия, проведено на 11.02.2014 год.
ДНЕВЕН РЕД:
........................
10.Приемане на бюджета на община Провадия за 2014 год.
а/№1303-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане бюджета на община Провадия за 2014 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 578
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 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., Постановление на Министерски съвет № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение
на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Наредба № 9 на
Общински съвет гр. Провадия за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2014 г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 14 047 832 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 8 094 113 лв., в т.ч
1.1.1.1.обща субсидия за делегирани дейности - 7 418 165 лв.
1.1.1.2.собствени приходи - 27 729 лв.
1.1.1.3.друго финансиране - /-/ 2 063 лв.
1.1.1.4.преходен остатък от 2013 г. - 650 282 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 5 953 719 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.данъчни приходи - 853 100 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи - 1 890 700 лв.
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1 414 100 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 63 500 лв.
1.1.2.4.целева субсидия за финансиране на капиталови разходи - 525 900 лв.,
в т.ч. 259 800 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
1.1.2.5.трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - /-/ 30 000 лв.
1.1.2.6.временни безлихвени заеми - 129 844 лв.
1.1.2.7.друго финансиране -/-/ 378 720 лв.
1.1.2.8.преходен остатък от 2013 г. - 1 548 795 лв., в т.ч. 1 300 000 лв. средства
по срочен депозит
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1.2.По разходите в размер на 14 047 832 лв., разпределени по функции,
дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. за делегирани от държавата дейности в размер на - 8 094 113 лв.
1.2.2. за местни дейности в размер на - 5 690 482 лв.
1.2.3. за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности
със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на
263 237 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2013 г.
по функции и дейности по бюджета за 2014 г., съгласно Приложение № 3.
3.Приема поименен списък на капиталовите разходи за 2014 г. в размер
на 842 807 лв., по обекти, видове разходи и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 4.
3.1.Одобрява разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общинските
пътища в размер на 525 900 лв., съгласно Приложение № 4.1.
4.Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 400 000 лв.
5. Приема размер на просрочените вземания 68 545 лв. от общо 127 302 лв., които
ще бъдат събрани през бюджетната 2014 година.
6.Утвърждава разпоредители по бюджета на общината за 2014 г., както следва:
6.1.Второстепенен разпоредител с бюджет към общината - Дом за деца
лишени от родителски грижи с. Бързица;
6.2.Второстепенни разпоредители, които прилагат системата на делегиран
бюджет, съгласно Приложение № 7.
6.3.Считано от 01.04.2014 г. предоставя права на второстепенен разпоредител
с бюджет на Дома за възрастни хора с физически увреждания гр. Провадия.
7.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през
2014 г. в местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без
звената от системата на народната просвета и култура, които прилагат
делегирани бюджети/, съгласно Приложение № 6.
8.Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно,
както следва:
8.1.За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по ред,
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение № 9.
8.2.За персонала зает в училищното здравеопазване, ДДЛРГ с. Бързица и
Преходно жилище с. Бързица в рамките на 85% за ползващите обществен
автомобилен транспорт и 100% за служителите от „Общинска администрация“ и
„ЦСРИ“ от действително извършените разходи, съгласно Приложение № 10.
9.Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
9.2.За представителни цели на председателя на Общинския съвет 3 000 лв.
9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3% на
база начислените трудови възнаграждения.
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9.4.За работно и представително облекло, както следва:
9.4.1.на кметове, зам. кметове, кметски наместници и председател на
Общинския съвет - средно по 250 лв.
9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера - средно по
200 лв.
9.4.3. на нещатния персонал по 150 лв.
9.4.4. разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на
отработеното време.
9.5.Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв. в т. ч.:
9.5.1.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000 лв.
9.5.2.За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000
лв.
9.5.3.За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване
2 000 лв.
9.6.За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица - 1000 лв., при
разход за едно погребение - 150 лв., включващ- ковчег, надгробен знак, превоз
на покойника, некролози или други погребални принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината - 5 050
лв. в т.ч.: 4 600 за Общинска администрация и 450 лв. за Общински съвет.
9.8.За мероприятия от културния календар на общината с общоградски,
национален и международен характер - 35 000 лв., в т.ч. 15 000 лв. за разходи
свързани с провеждането на XXIV НК „Светослав Обретенов“.
9.9.За допълнително финансиране на народните читалища - 32 150 лв. в т.ч.:
- 30 150 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност.
- 2 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали.
9.10.Дофинансиране на общообразователни училища - 19 272 лв. в т.ч.:
- за слети паралелки на ОУ с.Славейково - 15 768 лв.
- за слети и маломерни паралелки на НУ с. Снежина - 3 504 лв.
9.11.Дофинансиране на държавна дейност „Др.дейности по образованието“ с
20 135 лв. за ремонт на ученически автобус.
9.12.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане“ във
връзка с дейности извършвани в полза на общината - 1 000 лв.
9.13.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа - 800 000 лв. в т.ч. 99 000
лв. с източник на финансиране приходи по § 40 00 „Постъпления от продажба
на нефинансови активи“ от тях:
9.13.1.за гр. Провадия - 500 000 лв.
9.13.2.за населените места в общината - 300 000 лв., съгласно Приложение №12.
9.14.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата - 31 000 лв.
9.14.1.разпределението на средства е извършено на база брой население по
настоящ адрес, съгласно Приложение № 12 и е както следва:
- населено място с население над 1000 души - 2 500 лв.;
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- населено място с население от 500 до 1000 души - 2 000 лв.;
- населено място до 500 души - 1 000 лв.
9.14.2.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски
наместник след предварително подадена заявка.
9.15.Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за
управление на отпадъците - регион Провадия.
9.16.За разходи по отпечатване на общинското информационно издание
„Провадия плюс“ - 7 000 лв.
10.Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансираните от Здравната
каса, на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД - 140 000 лв. Средствата се
предоставят след подписан договор между двете страни.
10.2.За лицензирани спортни и туристически клубове с регистрация за дейност
в обществена полза - 36 500 лв.
10.2.1. Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и
туристически дружества в община Провадия.
10.3.Субсидии за читалищна дейност - 332 800 лв., разпределени между
читалищата, съгласно Приложение № 8.
11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1 297 847 лв., съгласно Приложение № 5.
12.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2014 г. – 2016 г., съгласно Приложение № 11.
13.Определя максималния размер на дълга, както следва:
13.1.Максимален размер на общински дълг за 2014 г. - 589 760 лв.
13.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2014 г. 220 384 лв.
13.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2014 г. - 830 680 лв.
14.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г. в размер на 579 382 лв.
15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г. в размер на 3 476 291 лв.
16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1.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;
16.2.В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите;
16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по т. 4 от настоящото решение.
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16.4.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 16.1, 16.2 и 16.3.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджети.
17.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
17.5.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 или трайно намаляване
на бюджетните разходи.
17.6.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
17.7.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.
18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства
по общинския бюджет 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.
18.1.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 година.
18.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.
126 от ЗПФ.
18.3.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 Общинския съвет.
19.Упълномощава кмета:
19.1.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.
19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери
за местни дейности в размер на 95% и резерв от 5%, съгласно чл.55, ал.1 от
ЗДБРБ, както следва:
20.1.в дейност „Други дейности по жилищното строителство и БКС“ 13 305 лв.
резерв върху целевата субсидия за капиталови разходи;
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20.2.в дейност „Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 12 990 лв.
резерв върху средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа и
3 175 лв. върху средствата за зимно поддържане;
20.3.в дейност „Други разходи, некласифицирани по други функции“ резерв
67 530 лв. върху изравнителната субсидия за местни дейности.
21.Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложения № 13 и № 14.

„за” - 20, „против” - 0 , „възд.се”- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ :
/п/ Бисер Денев
Вярно
Гл. специалист в отдел АПИО
......................... / Г. Тунчева/
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