ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 628
Взето с протокол № 46 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 13.02.2015г.
ОТНОСНО: Приемане бюджета и инвестиционната програма на
Община БРЕЗОВО за 2015 година.

Общинският съвет след като изслуша предложението на зам.-кмета на общината в
качеството на заместващ по чл.39, ал.3 от ЗМСМА, след направени предложения от общински
съветници, станалите разисквания и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
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 година, ПМС № 8 / 16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово, Общинският
съвет:
I. Приема бюджета на Община Брезово за 2015 година /съгласно Приложение № 1/,
както следва:
1. ПРИХОДИ
4 654 324 лева
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
2 327 921 лева
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
2 111 420 лева
1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи
26 000 лева
1.1.3. Преходен остатък от 2014 година /съгласно Приложение № 3/
190 501 лева
1.2. Приходи за местни дейности
2 326 403 лева
1.2.1. Данъчни приходи
276 200 лева
1.2.2. Неданъчни приходи
794 868 лева
1.2.3. Трансфери от ЦБ
801 200 лева
1.2.3.1. обща изравнителна субсидия
358 700 лева
1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
58 700 лева
1.2.3.3. целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
383 800 лева
- в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища
231 300 лева
1.2.4. Трансфери между бюджети (-)
- 23 498 лева
1.2.5. Преходен остатък от 2014 година /съгласно Приложение № 3/
477 633 лева
2. РАЗХОДИ
4 654 324 лева
/разпределени по видове дейности съгласно Приложение№ 2/
2.1. За делегирани от държавата дейности
2 327 921 лева
2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
61 811 лева

2.2.1. образователни училища
2.2.2. транспорт на ученици над 16 годишна възраст
2.2.3. за ЦНСТ
2.3. За местни дейности
в т.ч. резерв
93 050 лева

31 811 лева
25 000 лева
5 000 лева
2 264 592 лева

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на минус (-) 668 134 лева.
4. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 515 943 лева, съгласно Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 5 000 лева;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 7 000 лева;
5.3. Клубове на пенсионера – 4 000 лева;
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища – 104 100 лева;
5.4.2. спортни клубове – 40 000 лева;
5.4.3. самодейни колективи – 20 000 лева.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 6 000 лева.
7. На основание чл.8, ал.3 и 4 от ЗМДТ разликата между реалната издръжка и таксата за
деца в ЦДГ се поема от общинския бюджет.
8. На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА транспортните разходи на учащите се над 16
годишна възраст в ПГ „Златю Бояджиев” гр.Брезово и СОУ „Христо Смирненски” гр.Брезово са
за сметка на общинския бюджет за времето на учебните занятия. В случаите когато превозът на
учениците се извършва със специализиран превоз, определя цена 0.20 лв/км за одобреният
дневен пробег съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.
Настоящото решение е в сила до 30.06.2015 г.
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разноски в размер на 70% за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 5.
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 2 492 311 лева, съгласно Приложение № 6.
11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2015 - 2017 г., съгласно Приложение № 7.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на 0 лева.
2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015
година в размер на 0 лева.
3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 8.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015 година в размер на 4 654 324 лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2015 година в размер на 2 460 537 лева.
II. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
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;
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.
3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва.
III. Възлага на кмета:
1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
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.
4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
5. В срок до 27.02.2015г. да предложи за одобрение от общинския съвет разпределение на
сумата по т.5.4.1. и т.5.4.2.
6. В срок до 31.03.2015г. да предложи за одобрение от общинския съвет разпределение на
сумата по т.5.4.3.
IV. Упълномощава кмета:
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.
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани
и за съфинансиране на общински програми и проекти.
3. 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:
3.1. 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 2015 година;
3.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
3.3. 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.
4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности
в процеса на изпълнение на бюджета за 2015г. да ползва временен заем от извънбюджетните
средства и фондове на общината.

V. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета, конкретни мерки за
изпълнението му.
VI. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 9.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

