ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 564
взето с Протокол № 49 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 13.02.2015 година

По т. 8 от дневния ред „Предложение от Петър Георгиев – временно
изпълняващ длъжността кмет на Община Садово относно проект за бюджет на
Общината за 2015 година”
на основание: Чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Садово за 2015 г.
1.1 Приема бюджета на Община Садово за 2015г.(Приложение1 )
Делегирани от държавни дейности:
Приходи:
-обща допълваща субсидия
-целева субсидия за капиталови разходи
-временно съхр.средства
-остатък в лв. в края на предходния период
Общо
Разходи общо:
Местни дейности:
Приходи:
-данъци
-неданъчни приходи
-обща изравнителна субсидия
-целева субсидия за капиталови разходи
-възстановени суми от временна финансова помощ

4282511
-13376
406773
4675908
4675908

573250
1448350
1032100
224900
50000

-остатък в лева в края на предходния период
-трансфер между б-т/ИБСФ
-предоставен трансфер(отчисления депо)
-погасени заеми ПУДООС
-получени дългосрочни заеми в страната
-погасени дългосрочни заеми в страната
-задължения по финансов лизинг към местни лица в стр.
Общо

181333
-126000

-80517
-10399
3293017

Разходи общ.дейности
2874017
Разходи за дофинансирани дейности
219000
Резерв за непредвидени разходи
200000
Разходи
3293017
1.2 Приема инвестиционна програма за капиталови разходи за
2015 г.(Приложение 2)
1.3 Приема средства за заплати и брой на служителите през
2015 г. (Приложение 3)
1.4 Разпределя предходния остатък към 31.12.2014 г., както следва: 588106
406773
А) Държавни дейности:
-„Избори”
1292
-„Общинска администрация”
9614
-„Др.дейн.по вътр.сигурност”
15491
-„ОМП”
38686
-„Доброволни формирования”
35
-„Общообразователни училища”
203933
-„ОУ” (88 параграф)
13376
-„Др.дейности по образованието”
16843
-„Здравни кабинети”
75692
-„Др.дейности по здравеопазването”
709
-„ЦОП”
25178
-„Др.служби по осигуряване на заетостта”
539
-„Център за настаняване от семеен тип”
754
-„Спорт за всички”
4631
181333
Б) Местни дейности:
-„Осветление улици”
250
-„Ремонт улици”
15645
-„Чистота”
119254
-„Др.дейности по оп.на ок.среда”
738
-„Общинска администрация”
32713
-„Общинска администрация”(дофинансирана)
2345
-„Ремонт пътища”
9763
-„Др.дейн.по ик-та”
625

588106
Общо
1.5 Приема разчет за целеви разходи:(в лв.)
-за погребения за самотни хора
1000
-за издръжка на клубове на пенсионера
20000
-СБКО на персонала – 3% от плановите средства за работна
заплата;
-за работно облекло–до 400 лв. за служител по
трудовите правоотношения (без образованието)
-за субсидии за читалищата
100220
-за субсидии за спортните клубове
40000
-за честване на традиционни събори по населени места
400
(еднократно)
1.6 Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни
разходи (Приложение № 4 и 4а) в размер на 65% от действително извършените
разходи за администрацията и другите служители, а за педагогическия и
медицински персонал към образованието – 85 %.
1.7 Одобрява:
-максимален размер на задълженията, които може да се поемат през 2015 г.към 31.12.2015 г. задълженията да не превишават 200000 лв.;
-максимален размер на ангажиментите за разходи , които може да се поемат за
2015 г.- към 31.12.2015 г. размера на ангажиментите за разходи да не превишава
2000000 лв.;
-размер на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през
2015 г.-57705 лв.;
-лимит за поемане на нов общински дълг за 2015 г.-200000 лв.;
-максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2015
г. – 1000000 лв.;
-актуализирана бюджетна прогноза – прил.5;
-индикативен годишен разчет на сметките на ЕС – прил.6.
2. Упълномощава кмета на общината при възникване на неотложни и доказани
потребности през годината и при спазване на общия размер на бюджета да:
-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;
-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;
-се разпорежда с резерва за непредвидени разходи .

По т. 8 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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