
До Председателя на Общински съвет гр. Главиница обл. Силистра        Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  от Неждет Джевдет - кмет на община Главиница    Относно: Приемане бюджета на Община Главиница за 2019г.    Уважаеми Господин Председател,    Уважаеми Дами и Господа Съветници,   Бюджетът на община Главиница за 2019г. е разработен в съотвтствие с действащите нормативни актове, регламентиращи финансите на общината –Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. обнародван в ДВ бр.103 от 13.12.2018г., Постановление №344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Указания на Министерство на финансите ФО-1/15.01.2019г.– относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019година.  Бюджет 2019 на Община Главиница се основава отново на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходите близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особенно в местните дейностите. Трансферите продължават да доминират в структурата на източниците за финансиране. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.  Така предложеният проект на Бюджет за 2019г. е съобразен с основните показатели, основните фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси,  балансиран е, и осигурява бюджетни средства за всички функционални дейности. Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи разпределени по обекти, в т.ч. и по източници на  финансиране, съгласно предложения Ви за разглеждане и приемане Поименен списък за капиталови разходи. Основната цел на Бюджет 2019г. е финансовата стабилност и недопускане на рискове. Както през 2018г. така и през 2019г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, култура, спорт, и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги и повишаване качеството им.  Към докладната записка са приложени:  1. Доклад към проекта за Бюджет за 2019г. на Община Главиница; 2. Проект на приходите по бюджета на Община Главиница за 2019г. – държавни и местни приходи – Приложение №1 



3. Проект на разходите за държавни дейности за 2019г. – Приложение №2 4. Проект на разходите за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности за 2019г. – Приложение №3; 5. Разпределение на преходния остатък от 2018г. – държавни и местни дейности – Приложение №4; 6. Разчет за финансиране на капиталовите  разходи за 2019г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране – Приложение №5 и Приложение №5а; 7. Проектобюджет на ОП „Общински имоти и комунални дейности” за 2019г. и звената към нея – Приложение №6, №6а, №6б, №6в и №6г; 8. План-сметка за финансиране на дейностите на отдел „Управление и стопанисване на общински гори” за 2019г. – Приложение 7; 9. Индикативен годишен разчет  за сметките от Европейския съюз за 2019г. – Приложение №8; 10. Актуализирана бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за 2020г., 2021г. и 2022г. – Приложение №9; 11. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Главиница, в т.ч. прилагащи системата на делегиран бюджет – Приложение №10; 12. Численост на персонала и разпределение на месечните планови разходи за заплати за 2019г. по функции и дейности – Приложение №11; 13. Намерения за поемане на дълг от Община Главиница през 2019г. – Приложение №12;  14. Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджет 2019г. на Община Главиница – Приложение №13.   Във връзка с гореизложеното 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 2019г., ПМС №344 от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, предлагам  Общински съвет гр. Главиница да вземе следното   Р Е Ш Е Н И Е:  1. Приема бюджета на Община Главиница  за 2019г. в размер на 11 418 840лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва : 1.1 По приходите в размер на 11 418 840лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:   1.1.1.Приходи с държавен характер в размер на 5 564 597лв., в.т.ч.,  1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 5 286 971лв.;  1.1.1.2.Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -26 397лв.        (§§88-03)  1.1.1.3.Преходен остатък от 2018г.размер на 304 023лв., разпределен по функции и        дейности съгласно Приложение №4.  1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 854 243лв., в т.ч.:  1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 506 500 лв.;  1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 923 500лв.;  1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 907 100 лв.; 



 1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 103 300 лв.;  1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 625 700 лв.  1.1.2.6. Трансфери в размер на 370 800 лв.;  1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки  -95 000лв.   1.1.2.8. погашения по финансов лизинг -42 216лв.  1.1.2.9. Преходен остатък от 2018г. в размер на 1 554 559лв., разпределен по           функции и дейности съгласно Приложение №4  1.2 По разходите в размер на 11 418 840лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:  1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 564 597лв.., съгласно             Приложение №2   1.2.2.  За  местни дейности в размер на 5 276 523лв., съгласно Приложение № 3  1.2.3.  За дофинансиране на държавните дейности в размер на 577 720лв., съгласно               Приложение №3 2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018г.  по функции и дейности съгласно Единна бюджетна класификация за 2019г.в размер на  1 858 582лв., съгласно Приложение № 4  3.  Приема инвестиционна програма за 2019г.в размер на 2 231 784лв., съгласно Приложение № 5 Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране и Приложение №5а, - Справка по чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:  3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2019г. в размер на 625 700лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 254 722лв.  3.2 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от продажба на  общински нефинансови активи за 2019г. в размер на 50 047лв.   3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от остатък собствени средства през 2018г. в размер на 130 380лв.  3.4 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 22 578лв.  3.5 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2018г., в размер на 1 272 600лв.  3.6 Прима разчет за капиталовите разходи, финансирани от други трансфери от министерства и ведомства от 2018г. (ПУДООС, МОН),  в размер на 120 579лв.  3.7. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 9 900лв. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:  4.1. Членски внос – 10 940лв., за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които      членува общината.   4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 25 500лв.:   4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe,  и други цели – 4 000лв.    4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,      бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане      лица – 1 500лв., при разход за едно погребение – до 150лв., включващ ковчег,      надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални  



    принадлежности.   4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на  раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община  Главиница  – 20 000лв.   4.3. Субсидии за:    4.3.1. Читалища  - 338 846лв., в т.ч.: съгласно ЗДБРБ за 2019г. в размер на 332 150лв. и преходен остатък в размер на 4 696лв.   4.3.2. Спортни клубове , в размер на 30 000лв.    4.3.3. Общинска фирма „Общински превози“ ЕООД, в размер на 12 000лв.  4.4. Приема следните лимити за разходи:    4.4.1. Социално-битови разходи в размер на 3% върху плануваните средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.   4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.90, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2019г.  в размер на   18 672 лв., в т.ч.:          4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 12 722лв.           4.4.2.2 – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 5 950лв.  5.  Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения № 6, №6а, №6б, №6в и №6г 6.  Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение № 7  7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно  Приложение № 8  8. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за 2020г., 2021г. и 2022г. съгласно Приложение № 9  9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 10  10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2019г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11   10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2019г. по функции и дейности , съгласно Приложение №11  10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.  11.  Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2019г. по бюджета на общината в размер на 2 004 620лв. 12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г., в размер на 2 722 644лв.   13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. на обща стойност 0 лв. 14. Определя:   14.1. Максимален размер на дълга за 2019г. в размер на 882 141лв., съгласно Приложение № 12 и Приложение №12а.  



 14.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019г. в размер на 742 004лв., съгласно Приложение № 12 и Приложение №12а 15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат  събрани в бюджета за 2019г. на обща стойност 33 581лв. 16. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):  16.1 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.  16.2 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. 17. Възлага на кмета  17.1 Да определи и утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.  17.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.   17.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден 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.  17.4 Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.   17.5 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.   17.6  Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите. 18. Упълномощава кмета:   18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните 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;  18.2 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 други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;   18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;  18.4 Да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране съгласно Приложение №5а.  19. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия.  



20. 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 (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).  21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.  22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.     С уважение, Неждет Джевдет        / Кмет на Община Главиница/    Съгласувал:  Сюзан Хасан  /Заместник – кмет „Стопански дейности”/     Изготвил:   Сузан Акиф /Директор на д-я „ФАО“/  


