
препис  
ПРОТОКОЛ  16 

Днес , на  25.01.2017 г ., в  15:00 часа  в  с . Гърмен , община  Гърмен , област  Благоевград  в  
Заседателната  зала  на  община  Гърмен , Общинския  съвет  на  община  Гърмен , област  Благоевград  
проведе  редовнозаседание . 

Присъстваха : 1 б  /шестнадесет / съветника . 

Отсъстваха : Екатерина  Татанова . 

Заседанието  бе  открито  в  15:00 часа  от  г- н  Исмет  Узунов  —Общинеки  еъветник . 

Председателстващия  заседанието  предложи  дневен  ред : 

На  основание  чл . 27, ал . 3 от  ЗМСМА  с  

15 -  гласа  ЗА , 0— ПРОТИВ , 0— ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ , - Общинския  съвет  прие : 

ДНЕВЕН  РЕД : 

6. Приемане  на  бюджета  на  община  Гърмен  за  2017 г . 

7  . 	..................................................................................... 
В  залата  присъстват  16 /шестнадесет / съветника  

На  основание  чл . 52, ал . 1 и  чл . 21, ал .1 т . б , чл . 27, ал . 4 и  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  2017 г., 

ПМС  N 374 от  2016 за  изпълнението  на  Държавния  бюджет  на  Република  България  за  2017 г . и  
Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  бюджетната  прогноза  за  местните  дейности  за  
следващите  три  години  за  съставяне , приемане , изпълнение  и  отчитане  на  бюджета  на  община  
Гърмен . 

С  15 - гласа  ЗА , 0— ПРОТИВ , 1— ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ , - Общинския  съвет  прие  

РЕШЕНИЕ  Ns 246 

Лриема  бюджета  на  Община  Гърмен  за  2017 година , както  следва : 
1. По  приходаіте  в  размер  на  12 081 759 лв., съгласно  Лриложение  N_о  1, в  т. ч.: 
1.1.Прихпди  за  делегирани  от  държавата  дейности  в  размер  на  7 570 704 лв., в  т. ч.: 
1.1.1. Обща  субсидия  за  делегирани  от  държавата  дейности  в  размер  на  6 527 243 лв . 
1.1.2. Прехпден  остатък  от  2016 година  в  размер  на  1 043 461 лв., сьгласно  
Приложение  
1.2. Лриходи  за  местни  дейности  в  размер  на  4 511 055 лв., съгл . Приложение  4 в  

т . ч .. 
1.2.1. Данъчни  приходи  вразмер  на  428 500 лв . 
1.2.2. Неданъчни  приходи  вразмер  на  1 112 200 лв . 



1.2.3. Взаимоотношения  с  ЦБ  в  размер  на  1 742 500 лв., в  т . ч.: 
1.2.3.1. Об rца  изрпвнителна  субсидия  в  размер  на  1 210 б00 лв. 
1.2.3.2. Трпнсфер  за  зимно  поддържане  и  снегопочистване  в  размер  на  104 б00 лв . 
1.2.3.3. Целева  субсидия  за  капиталови  разходи  в  местни  дейности  в  размер  на  427 

300 лв. 
1.2.4. Предоставени  трансфери  в  размер  на  минус  130 000 лв . 
1.2.5. Оперпции  с  финансови  активи  и  пасиви  минус  60 000 лв., съzласно  

Приложение N_о4; 
1.2.6. Преходен  остптък  от  2016 година  в  размер  нп  1 417 855 лв.,съzласно  

Приложение  3; 
2. По  рпзходите  в  рпзмер  на  12 081 759 лв., разпределени  по  функции , дейности  и  

ппраграфи , съглпсно  Приложение  .іV 2 и  Приложение  јV 5; 
2.1. За  делегирани  от  държавата  дейности  в  размер  нп  7 570 704 лв., в  т. ч. резерв  за  

непредвидени  и/или  неотложни  разходи  в  размер  на  0 лв . Приложение  2; 
2.2. За  местни  дейности  в  размер  на  4 511 055 лв., в  т. ч . резерв  зп  неnредвидени  

и/или  неотложни  разходи  в  размер  на  225 553 лв . съгласно  Приложение  5; 
3. Приема  инвестиционната  програма  за  2017 г. (поименен  сиисък  по  обекти , видове  

разходи  и  източници  на  финпнсиране) в  рпзмер  нп  1 605 444,00 лв., от  които  121 000,00 лв, 
капиталови  рпзходи  от  nреходен  остатък  от  2016 г. от  Функция  "Обрпзование " съгласно  
Приложение  N-~ 6, като : 

3.1. Одобрявп  разпределението  на  целевата  субсидия  за  капиталови  разходи  в  размер  
на  427 300 лв., Приложение  Ј& 6; 

3.2. Приема  разчет  за  каnитпловите  разходи , финансирани  с  приходи  от  
продажба  на  общински  нефинпнсови  пктиви  u други  приходи , сьгласно  Приложение  N_~б; 

4. Утвърждпвп  рпзходите  зп  заплати  nрез  2017 г., без  звенатп  от  систематп  на  
нпродната  просветnа, които  прилагат  систематп  на  делегирани  бюджети , съгласно  

Приложентте  Лb 7; 
4.1. Чис.теносттп  нп  персонала  за  делегираните  oni държпвпта  дейности  във  

функциите  „Здравеопазване  ", ,, Социално  осигуряване , nодnомагане  u грижи  ", „Почивно  
дело , култура , религиозни  дейности " (без  читалищата) се  оиределя  от  кмета  на  
общината  в  рамките  нп  средствата , определени  no стандпртите  и  утвърдените  размери  
no т.4 от  настоищоторешение . 

5. Утвър ~кдава  разчет  за  целеви  рпзходи  и  субсидии , както  следва  зп : 
5.1. Членст :и  внос  -11 500 лв., 
5.2. Помпщи  по  решение  на  Общински  съвет  за  nогребение  - по  50 лв . на  погребение  

на  обща  стойност  8 000 лв . 
5.3 Помощи  за  крайно  нуждаещи  се  жители  на  територтіята  на  общината  и  

помощи  за  поемпне  на  втората  такса  в  детските  грпдини  нп  семейства  с  децп  близнаци  и  
тризнпци  в  размер  нп  23 000 лв., 

5.4. 	Субсидии  за : 
5.4.1. чи rпалища  - 109 500 лв., в  това  число  от  държавния  бюджет  109 500 лв., 

съгласно  ПриложениеЛ b 2; 
5.4.2. Сiтортни  клубове  - 22 000 лв., съгласно  Приложение  Лb 5; 
5.4.3. Определя  средства  зп  празника  нп  общинатп  в  рпзмер  на  25 000 лв . и  събори  по  

села  в  размер  на  15 000 лв; 
5.4.4. Определя  средствп  за  компндировки  на  кмета  нп  общинптп  в  размер  на  5000 лв. 

в  странпта  и  ЗОООлв . в  чужбина ; 
5.4.5. Определя  средства  за  командировки  нп  nредседптеля  на  общински  съвет  в  

рпзмер  на  3600 лв . в  страната  и  1000 лв . в  чужбина . 



5.4.6. Уnъ.лномощава  кмета  на  общината  да  договори  допълнителни  условия  по  
предостпвянето  и  отчитането  нп  целевите  средствп  по  т. 5.3. 

6. Приемп  следните  лимити  за  разходи : 
6.1. СБКО  в  размер  на  3% от  утвърдените  разходи  за  основни  заплати  нп  лицата  

нпзнпчени  по  трудови  прпвоотношения  съгласно  ПМС  .  374 от  2016 за  изпълнението  iia 

Държавния  бюджет  на  Реnублика  България  за  2017 г. 
6.2. Разходи  за  представителни  цели  и  международна  дейност  на  кмета  на  

общинптп  в  на  10 000 лв . от  издръжкптп  зп  местна  дейност  „Общинска  администрация  ". 
6.3. Разходи  за  представителни  цели  на  Председателя  на  ОбС  в  размер  на  400 лв . от  

издръжкатп  за  местнп  дейност  „ Общински  съвет ". 
7. Утвърж •дпва  поименен  списък  на  лицата  и  на  длъжностите  които  имат  право  нп  

транспортни  разноски  за  пътувпне  от  местоживеенето  до  местоработпта  и  обрптно  
както  следва : 

7.1. Списък  на  nедагогическия  персонал  в  делегираните  от  държавата  дейности  , 
които  имат  nраво  на  транспортни  разходи  в  рамките  на  преведените  за  тази  цел  от  
Министерство  на  финансите  в  размер  нп  100 % от  действителните  разходи , съгласно  
Приложение  8; 

7.2. Сnисък  на  служителите  на  Общинска  администрпция  с.Гърмен , кметове  на  
кмететва , кмеnгски  нпместници , експерти  и  епециалисти  ГРАО  — към  кмететвата  по  
населени  местп  , които  имат  право  на  транспортни  разходи  в  рпзмер  на  100 % от  
действителните  разходи  съгласно  Приложение  9. Като  кметове  на  кметства  и  
кметски  наместници  имат  право  на  транспортни  разходи  до  четири  пъти  месечно , п  
сnециалисти  и  експерти  ГРАО  импт  право  на  транспортни  разходи  до  двп  пъти  месечно . 

Съгласно  чл.39 т.3 от  ПМС  N_о  374 от  2016 за  изпълнението  нп  Държавния  бюджет  
на  Република  България  за  2017 г. транспортните  разходи  се  извършват  в  рамките  нп  
средстватп  на  бюджетите , не  се  считат  зп  социални  u ce отчитат  като  разходи  за  
съответнпта  дейност  въз  основа  на  документи , удостоверяващи  извършвпнето  им  
/cjiaкmypu, билети  и  абонаментни  карти/. 

7.3. Упълномощпвп  кмета  на  общинпта  да  определи  начинп  на  отчитане , в  
сьответствие  с  утвърден  грпфик  на  работа  и  осигурен  обществен  транспорт . 

8. Одобрявп  индикативен  годишен  разчет  за  сметките  за  средства  от  Европейския  
СbЮ3: 

8.1. По  извънбюджетни  сметки  на  Общинскп  администрация  вразмер  нп  228 000 лв., 
съглпсно  Прилозгсение  Ј& 13; 

8.2.Индикатссвен  годишен  рпзчет  за  сметките  за  средства  от  Европейския  съюз  по  
трансгрпнични  гярогрпми  включени  в  бюджетп  на  общинпта  в  размер  на  225 000 лв. 
съгласно  Приложение  & 14; 

8.3. По  извънбюджетни  сметки  на  Второстепенните  разпоредители  с  бюджетни  
кредити  в  размер  на  0 лв., сьzласно  Приложение  N 15; 

9. Одобрява  актуплизираната  бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  за  периода  
2017-2079 г. ПргLrожение  N_~1 б; 

10. Опреде . гя  второсте nенните  разпоредители  с  бюджет , съzласно  Приложение  
12; 

11. Определя  максимален  размер  нп  дългп , както  следва : 
11.1. Мпксимален  рпзмер  на  новия  общински  дълг , който  се  предвижда  да  бъде  поет  

през  2017 година  в  размер  на  0 лв. 
11.2. Общш tските  zпранции , които  може  дп  бъдат  издадени  през  2017 година  в  

рпзмер  на  0 лв . 



11.3. Мпксимплен  размер  на  общинския  дълг  и  общинските  гпрпнции  към  крпя  на  
2016 година  в  рпзмер  на  60 000 лв . 

11.4. Приема  отчета  за  състоянието  на  общинския  дълг  за  2016 годинп , сьгласно  
Приложение  N-~ 10; 

12. Определя  мпксимален  размер  нп  новите  задължения  зп  разходи , които  могпт  дп  
бъдат  нптруппни  през  2017 година , като  нпличните  в  крпя  на  годината  задължения  за  
разходи  не  могат  да  бъдпт  по-големи  от  5% от  средногодишния  размер  на  отчетените  
разходи  зп  последните  четири  години , т. е. 502 096 лв.. Огрпничението  не  се  прилагп  за  
задължения  за  рпзходи , финансирани  за  сметка  на  nомощи  и  дпрения . 

13. Оnредеая  мпксимплен  рпзмер  нп  пнгажиментите  зп  рпзходи , които  могат  дп  
бъдпт  noemu през  2017 година , като  наличните  в  края  на  годинптп  поети  пнгажименти  за  
рпзходи  не  могпт  да  бъдат  по-големи  от  в  рпзмер  нп  30% от  средногодишния  размер  нп  
отчетенитеразходи  зп  последните  четири  години , т . е. 3 012 575 лв . 

13.1. Оби 4цна  Гърмен  няма  иросрочени  задължения  към  31.12.2016 г. 
13.2. Ос zределя  рпзмерп  на  nросроченцте  вземания , които  се  предвиждп  дп  бъдат  

събрани  през  201 7 година  в  размер  нп  40 000 лв . 
14. Оправомощпва  кмета  на  общинпта  да  извършвп  компенсирпни  промени : 
14.1.В  чпстта  зп  делегираните  от  държаватп  дейности  - между  утвърдените  

покпзатели  рпзходите  в  рамките  на  еднп  дейност , с  изключение  на  дейностите  нп  
делегирпн  бюдассет , при  условие  че  не  се  нпрушават  стандартите  за  делеzираните  от  
държавата  дейности  и  нямп  просрочени  зпдължения  в  съответнптп  делегиранп  дейност ; 

14.2. В  часnгтп  зп  местните  дейностц  - между  утвърдените  рпзходи  в  рамкцте  на  
еднп  дейност  или  от  една  дейност  в  другп , без  да  изменя  общия  рпзмер  нп  рпзходите . 

14.3. В  рпзходната  част  на  бюджета  за  сметка  на  резерва  за  неnредвидени  и/или  
неотложниразходи  по  т. 2.3 от  настоящоторешение . 

15. Възла zп  нп  кмета : 
15.1. Дп  определи  прпвптп  и  зпдълженията  на  ръководителите  и  разnоредителите  с  

бюджет  от  втора  степен . 
15.2. Да  утвърди  бюджетите  на  второсте nенните  разnоредители  с  бюджет . 
15.3. Да  ориiнизирп  рпзnределението  на  бюджетп  по  тримесечия  и  да  утвърди  

разпределението . 
15.4. Да  информира  общинския  съвет  в  случпй  на  отклонение  на  ередния  темп  нп  

нарастване  нп  разходите  зп  местни  дейности  и  дп  предлагп  конкретни  мерки  зп  трайно  
увеличаване  на  bюд .жетните  nриходи  ц/или  трайно  нпмаляване  на  бюджетнитерпзходи . 

15.5. Ди  включва  информацията  по  чл. 125, пл. 4 от  3ПФ  в  тримесечните  отчети  
и  обяснителните  зиписки  към  тях . 

15.6. Да  разрпботи  детайлен  разчет  на  сметките  за  средствп  от  Европейскця  съюз  
no отделните  общински  ироекти , в  съответствие  с  изисквания  нп  съответния  
Управляващ  орган  и  на  МФ . 

16. Упълномощава  кметп  да  предостпвя  временни  безлихвени  зпеми  от  временно  
свободни  средства  no общинския  бюджет  за  авпнсово  финансирпне  на  плпщания  no 
проекти , финансирпни  със  средствп  от  Евроnейския  съюз  и  по  други  международни  
прогрпми , вклю ~сытелно  и  на  бюджетни  организации , чиито  бюджет  е  част  от  общинския  
бюджет . 

16.1. Зп  всеки  отделен  случпй  кметът  на  общината  определя  или  договаря  срока  нп  
погпсяване  нп  заемите  в  съответствие  с  условията  на  финансиращатп  прогрпмп , но  не  по- 
късно  от  края  на  2017 година . 

16.2. 17ри  предостпвянето  на  временни  безлихвени  заеми  от  временно  свободни  
средства  по  обсцсснския  бюджет  да  се  спазват  изискванцятп  на  чл. 126 от  3ПФ. 



16.3. Във  всички  останали  случаи , npu възниквпне  нп  потребност  от  предоставяне  
на  времехни  безлихвени  заеми , кметът  на  общинатп  внпся  nредложение  зп  
nредоставянето  им  no решение  нп  ОбС. 

17. Упълномощавп  кмета : 
17.1. Дп  рпзработвп  и  възлпгп  иодготовкатп  на  общински  прогрпми  и  nроекти  и  да  

кпндидптствп  3(1 финансирпнето  им  сьс  средства  no структурни  и  други  фондове  ха  
Европейския  съюз  и  ха  други  донори , по  национални  програми  и  от  други  източници  за  
реплизирахе  нп  годишните  цели  хп  общинатп  за  изnълнение  ха  общинския  план  зп  
развитие . 

17.2. Да  кпндидатства  зп  средства  от  цехтрплния  бюджет  и  други  източници  зп  
финахсиране  и  3(1 съфинпхсиране  на  общински  nрограми  и  nроекти . 

18. Зпдължпва  ръководителите  нп  бюджетхите  звена , да  разпределят  бюджета  no 
ппрпгрпфи  и  три.иесечие  и  да  го  представят  в  отдел  „ФСД " при  общинп  Гърмен . 

19. Уnълхомощава  кмета  хп  общината  да  ограничпва  или  да  cnupa финпхсирането  
нп  бюджетните  оргпнизпции , звенп  и  субсидирахи  дейности  no бюджетп  нп  общихптп , 
ири  нпрушпвпне  хп  бюджетхпта  дисциилинп  до  хеговото  преустпховявахе . 

20. Приема  зп  сведехие  Протоколп  от  публичхото  обсъждпне  нп  бюджетп . 

Протоколчик : ...... п ........... 

/Зайнепа  fСомарова / 

Общински  съветник  избран  на  
основание  чл .б3 ал .2 отПОДОС :...... п ...... 

/Исмет  Узунов / 
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