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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. СМЯДОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от

Иванка Петрова – КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
Относно: приемане отчета за изпълнението на бюджет 2012 г. и бюджета
за 2013 год. на община Смядово
Уважаеми общински съветници,
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
,чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2013 г., ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2013г.,Решение № 327/25.05.2012 год. / изм.и доп.с РМС № 850 от 2012
год. и РМС № 20 от 2013 год./на МС на Република България за разделение на дейностите,
финансиране чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013,
ФО–01/21.01.2013 г. на Министерство на финансите и Наредбата на общинския съвет по
чл.9а от ЗОБ, общински съвет Смядово

РЕШИ:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2012 г. по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва :
1.1
по прихода – 4 589 785 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1 /;
1.2
по разхода – 4 589 785 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно
Приложения 2 /
2 Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г., както следва:
2.1 По прихода – 4 150 723 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1 /;
2.2 По разхода – 4 150 723 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения 2 /
3 Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и
фондове за 2012 г. / съгласно Приложениe 3 /
4 Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г. /съгласно Приложение 4/
5. Приема бюджета за 2013 г. както следва:
5.1. По прихода в размер на 4 522 132 лв. /съгласно Приложениe 1 /
5.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 3 079 857 лв.,
в т.ч. :
5.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 745 849 лв.;

5.1.1.2.Предоставен трансфер

(-16 731) лв.

- проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната структура в Община
Смядово, съпътстваща устойчиво развитие” – 16 731 лв.
5.1.1.3. Преходен остатък от 2012 г. в размер на
352 850 лв.;
5.1.1.4.Временно съхранени с-ва и средс.за разпор. (-2 111) лв.
5.1.2. Приходи за местни дейности и за дофинансиране на делегирани дейности в
размер на 1 442 275 лв.,
в т.ч. :
5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 184 300 лв.;
5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 657 854 лв.;
5.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 489 100 лв.;
5.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 143 300 лв.
/съгласно Приложениe 3 /;
5.1.2.5. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 3 819 лв.;
5.1.2.6. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 13 900 лв.;
5.1.2.7.Предоставен трансфер от бюджетната сметка на извънбюджетна сметка в размер на
(-39 028)
- ОП”Развитие на човешките ресурси” - 3252 лв.
- Проект “Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово
- централен площад и детски площадки в кв. 92 и кв. 108 – 35 776 лв.
5.1.2.8.Заеми от банки и други лица в страната – 30730 лв.
.
5.1.2.9.Предоставен трансфер между бюджетни сметки - (-27 800);
5.2. По разходите в размер на 4 522 132 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, /съгласно Приложение 2/ , в т.ч.:
5.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 079 857 лв.,
от тях:
5.2.1.1. От държавни трансфери - 2 745 849 лв.;
5.2.1.2. От преходен остатък от 2012 г. – 352 850 лв.;
5.2.1.3. Предоставен трансфер
(-16 731) лв;
5.2.1.4. Временно съхранени с-ва и средс.за разпор. (-2 111) лв.
Преходен остатък от 2012 год.в размер на 352 850 лв.,разпределен по
функции,групи,дейности и параграфи съгласно /приложение № 7/
5.2.2. За местни дейности и дофинансиране в размер на 1 442 275 лв.;
5.2.2.1..Дофинансиране на делегираните държавни дейности в размер на 13 260 лв.
За Дейност 322 ”Общообразователни училища „ – 4 582 лв.
За Дейност 532 „ Програма за временна заетост „ 1 780 лв.
За Дейност 541”Домове за възрастни хора с психични разстройства” – 2500 лв.
Преходен остатък от 2012 год.в размер на 3 819 лв., разпределен по
функции,групи,дейности и параграфи съгласно /приложение № 7/
6. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове за 2013, съгласно /Приложение №
4/;
7. Утвърждава финансова план-сметка и прехвърлените ДМА и материални ценности на
ОП”Чистота, озеленяване и благоустройство” 2013, съгласно /Приложение № 5/;
8.Приема бюджета на Община Смядово и по агрегирани бюджетни показатели съгласно
приложение № 2 на МФ . / Приложение № 6 /
9. Приема разчети за някои целеви разходи, както следва:
9.1. Членски внос за НСОРБ – 1260 лв.;
9.2. Помощи по решение на общински съвет 7 000 лв.;
9.3. Разходи за подпомагане на погребения , съгласно чл.33 от ПМС № 09.01.2013 година в
размер на 2 000 лв.
9.3.1.Общински съвет дава съгласие да бъдат подпомагани 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;
9.3.2.В помощта по разходите за погребения се включват издаване на смъртен
акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен камък,изкопаване и заравяне на гроба на обща
стойност до 200 лв.
10.Субсидии за организации с нестопанска цел”
10.1.Субсидии за Читалища регистрирани на територията на Общината - 84 659 лв.
- Народно читалище „Братство-1860 г.” гр.Смядово;

- Народно читалище „Васил Левски „ село Янково;
- Народно читалище „Съзнание -1927 г.” село Веселиново;
- Народно читалище „ Развитие-1908 г. „ село Кълново;
- Народно читалище „ Просвета”. „ село Риш;
10.2.Субсидии за футболни клубове – 7000 лв.
11. Издръжка на клубове на пенсионера и клуб на инвалида – 5 000 лв.;
12.Приема следните лимити за разходи :
12.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните
дейности в размер до 3 % върху плановите средства за работни заплати на лица назначени по
трудови правоотношения / чл.30,ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013 год./;
13.1. Утвърждава, на основание чл.29 от ПМС № 1/09.01.2013 год .,списък на длъжностите,
които имат право на транспортни разходи , както следва :
• Учители;
• Работещи в Общинска администрация;
• Работещи в Други дейности по здравеопазването;
• Работещи в Дневен център – гр.Смядово;
13.1.1. Съгласно Наредбата за заплащане на превозните разноски на работниците и
служителите / изм. ДВ бр. от 1985 г./ общините може да компенсират до 100 % от цените на
абонаментните карти по жп транспорт и до 85 % по автомобилния транспорт.
13.1.2.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.13.1.;
13.2. Общински съвет утвърждава изплащането на 100 % транспортни разходи на
учениците над 16 годишна възраст в рамките на територията на Общината.
14..Общински съвет Смядово /съгл. чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети/ определя
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”
1.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Смядово;
2.ОУ „Христо Ботев” село Янково;
3.ОУ”Васил Априлов” село Риш;
4. ОП”Чистота, озеленяване и благоустройство” гр.Смядово
15.Възлага на кмета на общината:
15.1.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя;
15.2.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и
причините за просрочените задължения , в случай на натрупани просрочени задължения над 5%
спрямо собствените приходи;
15.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенния разпоредител с
бюджетни кредити;
15.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната
Система за финансово управление и контрол;
16.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани
потребности през бюджетната година , доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на кмета на общината 8 чл.27 от ЗОБ/
16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта
за местните дейности;
16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие;
16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;

16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни
цели на общината.
17.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местни дейности в
процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 год.дава право на кмета на общината да
ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.
18.Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетната сметка за
финансиране на проекти по Оперативни програми да се покриват от временни безлихвени заеми от
бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия
орган.
19.Разходването на бюджетни средства /без целевите средства/ се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
19.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършва до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение ,като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритет;
19.2.Постъпилите собствени приходи при следната поредност: за трудови разходи , за
покриване на просрочени задължения от минали години , за разходи по проекти финансирани със
средства от ЕС,за разходи свързани с дейности, за които се съберат такси, за хранителни
продукти,горива,,ел.енергия, отопление,вода и неотложни текущи ремонти.;
20.Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2013 год.за
делегираните от държавата дейности ,без звената , които прилагат системата на делегираните
бюджети и за местни дейности / Приложение № 8 /
21. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

ИВАНКА ПЕТРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

