ОБЩИНСКИ

ПРЕПИС!
С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 143
взето с Протокол № 18 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година

По т.4 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
проект за бюджет на Общината за 2021 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 2021 г.
1.1 Приема бюджета на Община Садово за
2021г.(Приложение1 )
Делегирани от държавни дейности:
Приходи:
-обща допълваща субсидия
-целева субсидия за капиталови разходи
-врем.безл.заем за проекти на ЕС п.76
-временно съхр.средства – поекти ЕС
-задължения по финансов лизинг
-погашения по финансов лизинг
-остатък в лв. на 1.01.
-ост.в левова равностойност във валута
Общо

Разходи общо:

9826017
168268
-96303
-16475
2353274
13
1223479
4
1223479
4

Местни дейности:
Приходи:
-собствени приходи
-обща изравнителна субсидия
-целева субсидия за капиталови разходи

3348600
1183900
526600

-получен дългосрочен заем
-трансфер между б-т/ИБСФ
-предоставен трансфер(отчисления депо)
-плащане по безлихвен заем ПУДООС
-задължения по финансов лизинг
- врем.безл.заем за проекти на ЕС п.76
-погашения по финансов лизинг
-остатък към 1.01.
Общо
Разходи общ.дейности
Разходи за дофинансирани дейности
Резерв за непредвидени неотложни разходи
Разходи от общ.приходи-общо
1.2 Приема инвестиционна програма за капиталови разходи
за 2021г. .(Приложение 2)
Поради лошото състояние на уличната мрежа в общината,
чиято дължина е над 180 км.и необходимостта от
извършване на неотложни текущи ремонти от една страна
и ограничените собствени приходи от друга възлагаме на
кмета на общината да отправи искане пред министъра на
финансите на основание чл.89, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г.,
56669 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи да
бъдат трансферирани в други целеви разходи за
извършване на неотложни текущи ремонти на уличната
мрежа на общината
1.3 Приема средства за заплати и брой на служителите през
2021 г. (Приложение 3)
1.4 Разпределя предходния остатък към 31.12.2020 г., както
следва:
А) Държавни дейности - 9501+9502+7600=2521555 лв.
-„Избори”
-„Общинска администрация”
-„Др.дейн.по вътр.сигурност”
-„Ликвидиране на посл. от бедствия и аварии”
-„ОМП”
-“ПВЗ”
-„Неспециализирани училища”(в пар.88 – 60894 лв.)
-„Професионални училища” (в пар.88-35409 лв.)
-„Център за соц.рех-я и интеграция“
-„Здравни кабинети”
-„Др.дейности по здравеопазването”
-„ЦОП”
-„ЦНСТ”

-60000
-516000
60000
267968
-93982
1287348
6004434
5308198
419278
276958
6004434

218
50827
69297
1191990
76217
23832
275881
47484
437
181215
86709
59216
47017

-„Др.служби по осигуряване на заетостта”
-„Спорт за всички”
-„Дн.център за деца и/или пълн.лица с увреждания”
-„Читалища”
-„Детски градини”
Б)

„Общински и дофинансирани държавни дейности”-9501 и
7600-1555316 лв.
„Общински п-ща”
-„ОА”
-„Професионални училища”(доф.)
-„Ремонт улици“

1.5

26346
1039
307791
973
75066

Приема разчет за целеви разходи:(в лв.)
-подпомагане през 2021 г. на потребителите на Дневен
център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания в
с.Болярци чрез внасяне във фонд „Социална закрила” на
общински средства,в размер на дължимитепотребителски
такси за ползване на услугата, съгласно Тарифата за
таксите за социалните услуги, финансирани от държавния
бюджет
-СБКО на персонала – % от плановите средства за
работна заплата;
-утвърждава повишение на заплатите на кметовете
(изборни длъжности)
-за работно облекло за служител (без образованието)
-за подпомагане разход за гориво на полицейските
служители в гр.Садово – за месец
-за субсидии за читалищата

1017663
453631
15151
68871

3
До 10%
До
500лв.
230лв.
170265л
в.
650лв.

-за честване на традиционни събори по населени места
(еднократно)
1.6 Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на
транспортни разходи (Приложение № 4) в размер на 100% от
действително извършените разходи за образованието и 85 %- за
медицинските лица.
1.7 Одобрява:
-максимален размер на новите задължения за разходи, които може
да се поемат през 2021 г.- 8000000 лв., като към 31.12.2021 г.
задълженията да не превишават 1400000 лв.;
-максимален размер на ангажиментите за разходи , които може да се
поемат за 2021 г.- 7000000 лв., като към 31.12.2021 г. размера на
ангажиментите за разходи да не превишава 4960000 лв.;

-размер на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат
събрани през 2021 г.-60000 лв.;
-лимит за поемане на нов общински дълг за 2021 г.-500000 лв.,
максимален размер на общинския дълг и на общинските гаранции към
31.12.2021 г.- 1550000 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 извършва компенсирани промени:
-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 .
3. Разрешава през 2021 г. временното ползване на средства от
бюджета за предварително изплащане на разходи по Европейски
програми и проекти – до момента на тяхното верифициране и
изплащане.

По т. 4 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ/

