РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 42-то редовно заседание, проведено на 14.02.2014 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Приемане на бюджета на община Твърдица за 2014 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на бюджета на община Твърдица за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 445
14.02.2014 г.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.
3 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на РБ за 2014 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Твърдица за 2014 г., както следва:
По прихода в размер на 10617995 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:
Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 6886914
лв. в т. ч.:
- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 5923628 лв.
- Преходен остатък - 993429 лв.
- Чужди средства за училищата по §§88-03 - /-/ 30143 лв.
Приходи за финансиране на местни дейности - 3731081 лв., в т.ч.:
- Данъчни приходи - 248650 лв.
- Неданъчни приходи - 1399800 лв.
- Трансфери за местни дейности - 1126200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 438700 лв.
- Преходен остатък - 517731 лв.
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По разходите в размер на 10617995 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно ЕБК за 2013 г. - Приложение № 2.
- За делегираните държавни дейности – 7058646 лв.
в т. ч: от държавен трансфер- 6886914 лв.
и дофинансиране – 171732 лв.
-За местни дейности - 3559349 лв.
2. Приема поименен списък за разпределение на разходите за
строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи за 2013
г. в размери съгласно Приложение № 3.
3. Приема разпределение на преходния остатък към 31.12.2013 г.,
съгласно Приложение № 4.
4. Приема числеността, средствата за работни заплати и
разпределението им по месеци за делегираните от държавата дейности,
местните дейности и дофинансираната численост за 2014 г., съгласно
Приложение № 5.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Средства за социално битово и културно обслужване - съгласно
Приложение № 6.
5.2. Средства за представителни разходи - съгласно Приложение № 7.
5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения - съгласно
Приложение № 8.
5.4. Разходи за подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клуба на
инвалида Твърдица - съгласно Приложение № 9.
5.5. Разходи за подпомагане дейността на спортни клубове и дружества на
територията на общината - съгласно Приложение № 10.
5.6. Транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно,
когато те се намират в различни населени места - съгласно Приложение № 11.
6. Одобрява индикативен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 12.
7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2014 г. и определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., съгласно
Приложение № 13.
8. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2014 г. в размер на 4000 лв.

8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

2

41 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2014 - 2016 г.
10. Приема бюджета на общината по разпоредители с бюджети както
следва:
Общинска администрация /в т.ч. кв. Козарево, с. Червенаково, с. Близнец и
Сърцево и с. Жълт бряг/ - 4350656 лв.;
Кметство гр. Шивачево - 604119 лв.;
Кметство с. Сборище - 342319 лв.;
Кметство с. Боров дол - 89121 лв.;
Кметство с. Бяла паланка - 154804 лв.;
Кметство с. Оризари -140120 лв.
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица - 1875450 лв.
11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
11.1. 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;
11.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
11.3. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит, като информира
Общинския съвет в законово установените срокове.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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