ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА,
ОБЛ. ГАБРОВО, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 11.02.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
ПО ТОЧКА ПЪРВА

Предложение относно Бюджет на Община Трявна за 2015 година / проект на
общинска администрация/.
Вносител: Кметът на общината

РЕШЕНИЕ

№ 5

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 ЗДБРБ за 2015 г., ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2015 г и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Трявна, Общински съвет - Трявна
РЕШИ:
1. Приема Бюджета на Община Трявна за 2015 година както следва :
1.1.По прихода в размер на 7 461 347 лева, разпределени по приходни
параграфи, съгласно /Приложение № 1/:
1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на
3 454 720 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности
3 308 544 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 година за ДД
160 324 лв.
1.1.1.3. Събрани средства и извърш. плащания от и за сметки /+/-/ - 14 148 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
4 006 627 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи
640 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи
1 428 600 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
525 300 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за
местни дейности
929 100 лв.
- за строителство, основен ремонт и
придобиване на ДМА – 145 100 лева
- за изграждане и основен ремонт на
общински пътища – 784 000 лева
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища
269 200 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми
73 969 лв.
1.1.2.7. Задължения по финансов лизинг
- 45 115 лв.
1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от
други лица в страната (-)
- 126 450 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година за
местни дейности
311 523 лв.
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1.2. По разходите в размер на 7 461 347 лева
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
1.2.1.1. За делегирани от държавата дейности, чрез
държавни трансфери /Приложение № 2/
1.2.1.2. За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности, чрез местни приходи /Приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности /Приложение № 4/
1.2.3. Разпределение на разходите по второстепенни
разпоредители /Приложения №, № 2,3,4 и 5/
1.2.4. Инвестиционна програма по източници
на финансиране /Приложение № 6/
а/ субсидия от републикански бюджет
- целева субсидия за КР
- изграждане и ремонт на общински пътища
б/ собствени бюджетни средства
в/ преходен остатък

3 632 228 лв.
3 454 720 лв.
177 508 лв.
3 829 119 лв.
7 461 347 лв.
1 266 758 лв.
929 100 лв.
145 100 лв.
784 000 лв.
265 253 лв.
72 405 лв.

2. Приема разчета за целеви средства /Приложение № 7/.
3. Утвърждава салдата по разпоредители с бюджетни кредити в делегираните от
държавата дейности и за местни дейности /Приложение № 8/.
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи в
рамките на 90% от действителните разходи /Приложение № 9/.
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размери, съгласно Приложение № 13.
6. Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода
2015, 2016, 2017 г.
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно
Приложение № 10.
8. Определя максималния размер на дълга, както следва, /Приложение № 12/:
8.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2015 г. – 3 239 570 лв.;
8.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2015 г. – 0 лв.;
8.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2015 г. – 689 598 лв.
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5 % от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години – 399 425 лв.

2

10. Определя максимален ангажимент на разходите, които могат да бъдат натрупани
през 2015 г. в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години – 2 396 547 лв.
11. Определя размера на просрочените задължения за 2014г., които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 5 779 лв., съгласно приложение
№ 11.
12. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през
2015г. в размер на 160 000 лв.
13. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта на 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;
13.2. 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;
14. Възлага на Кмета:
14.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепнните разпоредители с бюджет;
14.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
14.3. 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;
14.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
15. 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 ЕС и по други международни програми:
15.1.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
15.2. Във всички останали случай, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
16. Упълномощава Кмета:
16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на
ЕС 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;
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
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17. Утвърждава разчетите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности,
съгласно приложение № 4.
18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет, да разработят и представят в срок до пет работни дни от приемането на
бюджета от Общинския съвет, мерки за изпълнението му;
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

Прието с поименно гласуване с 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:

/п/
/ Д-Р НЕЛИ ЦАНЕВА /

Вярно с оригинала при Общински съвет - Трявна!
Сверил:
/ Милена Богданова /
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