ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-1
от 15.02.2018 година
за провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД гр. Добрич
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и предстоящо
заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
представлява Община Генерал Тошево на редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, което ще се проведе на 02.03.2018г. от 10:00
часа в Областна администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
гласува на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич»
АД по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на
община Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
вземе участие в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич”,
да се представлява от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево, като
Общински съвет дава мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен
ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
4. Възлага на кмета да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 15.02.2018г., протокол №2, т.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-2
от 15.02.2018 година
за приемане на бюджета за 2018г. на Община Генерал Тошево
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 /ДВ бр. 99 /
12.12.2017г./ за 2018г., ПМС №332 / 22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.

Приема бюджета на Община Генерал Тошево за 2018г. както следва:
1.1.По прихода в размер на 13 834 422 лв. (съгласно Приложения №1 и № 2)
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 158 925 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.

Обща субсидия в размер на 5 607 453 лв.

1.1.1.2.

Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на 97 600 лв.

1.1.1.3.

Собствени приходи на звена на делегиран бюджет – 63 279 лв.

1.1.1.4.

Остатък от предходен период по левови сметки – 390 593 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 675 497 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.

Данъчни приходи в размер на 1 130 900 лв.

1.1.2.2.

Неданъчни приходи в размер на 3 060 487 лв. от които са приспаднати разходите за
ДДС и ЗКПО.

1.1.2.3.

Обща изравнителна субсидия в размер на 885 500 лв.

1.1.2.4.

Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 843 300 лв.

1.1.2.5.

За зимно поддържане на пътищата 175 000 лв.

1.1.2.6.

Предоставени трансфери между бюджети – 133 557 лв.

1.1.2.7.

Придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала – 78 000 лв.

1.1.2.8.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския
съюз 600 000 лв.

1.1.2.9.

Временни безлихвени заеми между бюджети – 40 000 лв.
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1.1.2.10. Остатък от предходен период по левови и валутни сметки - 1 151 867 лв.
1.1.3.

По разходите в размер на 13 834 422 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложения от № 3 до № 14 в т.ч.:

1.1.4.

За делегирани от държавата дейности в размер на 6 158 925 лв.

1.1.5.

За

допълнително

финансиране

със

средства

от

собствените

приходи

и

от

изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на – 1
297 543 лв.
1.1.6.

За местни дейности в размер на 6 377 954 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 150 000 лв.

1.2. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на – 1 464 237 лв.
2.

Приема инвестиционна програма за 2018г. в размер на 9 439 733 лв./ в това число очаквано
допълнително външно финансиране в размер на 7 526 321 лв./, в която са включени
ремонтите на общинските пътища и обектите финансирани от целева субсидия, с приходи
от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно приложен
поименен списък (съгласно Приложениe № 15)

3.

Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.

4.

Приема преходен остатък от 2017 г. в размер на 1 542 460 лв., разпределен по бюджет 2018
г. (съгласно Приложение № 16)

5.

Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за
2018г. в размер на 5 477 877 лв (съгласно Приложение № 17)

6.

Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално – битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС и кмета на общината в размер на 16
000 лв.
6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 10 000 лв. (размера за закуска 0.15лв. и за обяд – 0.40лв.)
7.

Утвърждава разчет за разходи и субсидии от местни приходи:

7.1.

Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 30 000 лв.

7.2.

Стипендии осигурени от местни приходи в размер на 4 000 лв.

7.3.

Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 15 000 лв.

7.4.

Субсидии за спортни клубове – 105 000 лв.

7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел – 20 000 лв.
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7.6. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 60 500 лв. в т.ч. 5 500 за
ЛКК.
8.

Няма да поема нов общински дълг и общински гаранции през бюджетната 2018г.

9.

Приема просрочени вземания от минали години в размер на 382 406 лв., от които се
предвижда да бъдат събрани 83 400 лв. през бюджетната 2018 г.

10.

Приема размера на просрочени задължения от предходната година в размер на 40 341 лв.,
които се предвижда да бъдат разплатени през четвъртото тримесечие на 2018 г.

11.

Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г. в размер на 5 628 309 лв., като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12.

Определя максималния размер на общинския дълг както следва:

12.1. Лимит на общински дълг за 2018 г. 1 000 000 лева, като към края на годината общинския
дълг да е изплатен . (съгласно Приложение № 18)
13.

Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2018 г. в размер на 6 689 611 лв., като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

14. Определя помощи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни, безпризорни,
регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 300 лв., да се
извършат погребения на ветерани от войните, като средствата се поемат от общината по
цени включени в Наредбата за МДТ и цени на услуги.
15. Утвърждава следния списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разходи в размер на 100% от действителните разходи – Гл.арх. Николай Илиев Антонов.
16. Утвърждава закупуване на карти за 2018 г. за междуградски транспорт от населеното място
до гр. Генерал Тошево и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители на
общината. (съгласно Приложение №19)
17. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020г.
(съгласно Приложение №.20)
18. Приема протокол на получените предложения при публичното обсъждане на основание чл.
84 ал.6 от Закона за публичните финанси (съгласно Приложение № 21)
19. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2018 г. (съгласно Приложение № 22)
20. Възлага на кмета:
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20.1. Да организира разпределението на бюджета и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия.
20.2. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
20.3. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
20.3.1. 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.
20.3.2. 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.
20.3.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни и непредвидени
разходи по т.1.1.6.
20.3.4. В изпълнение на правомощията си по т.20.3.1., т.20.3.2. и т.20.3.3. кметът издава
заповеди.
20.4. След извършване на промени по 20.3., кметът представя в ОбС актуализирано
разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от ОбС ред.
20.5. 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 от други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на годишния план за развитие.
20.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и
съфинансиране на общински програми и проекти.
21. Упълномощава кмета:
21.1.

Да предоставя

временни безлихвени

заеми от временно свободни средства от

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, при спазване на
изискванията на чл.126 от ЗПФ.
21.2.

При всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на ОбС.
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Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 15.02.2018г., протокол №2, т..2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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