препис
ПРОТОКОЛ Ns 32
Днес, на 31.01.2018 г., в 16:00 часа в с . Гърмен , община Гърмен , област
Благоевград в Заседателната зала на община Гърмен , Общинския съвет на община
Гърмен, област Благоевград проведе редовно заседание .
Присъстваха : 16 /шестнадесет/ съветника.
Отсъстваха : Ибрахим Джуркин по уважителни причини

Заседанието бе открито в 16:00 часа от г- н Исмет Узунов — Председател на
Общински съвет Гърмен .
Председателстващия заседанието предложи дневен ред :
.............................................................................................................................
В залата присъстват 15/петнадесет/ съветника
На основание чл . 27, ал . 3 от ЗМСМА
С 14 - гласа ЗА, 0— ПРОТИВ , 1— ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, - Общинския съвет прие :
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на бюджета на община Гърмен за 2018 г.
2 .......................................................................................................................
В залата присъстват 16 /шестнадесет/ съветника
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1 т. 6, 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 2018 г., ПМС Ns 332 от 2017 за изпълнението на Държавния бюджет на

Република България за 2018 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 14 — гласа ЗА, 2— ПРОТИВ , 0— ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, - Общинския съвет прие :
РЕШЕНИЕ N_о 413
Приема бюджета на Община Гърмен за 2018 година, както следва:
1. По приходите в размер на 13 763 433 лв., сьгласно Приложение 1, в т. ч.:
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 703 074 лв., в
т. ч. .
1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 527 433
лв.
1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 175 641 лв., съzласно
Приложение Ј&3

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 060 359 лв., съгл. Лриложение Ј 4
в т. ч.:
1.2.1. Данъчни приходи в размер на 503 500 лв.
1.2.2. Неданъчки nриходи в размер на 1 168 500 лв.
1.2.3. Взаимооткошения с ЦБ в размер ка 1 832 400 лв., в т. ч.:
1.2.3.1. Обща изравнителка субсидия в размер ка 1261 800 лв.
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържаке и скегопочистване в размер на 112100 лв.
1.2.3.3. Целева субсидия за капитплови разходи в местни дейности в размер кп
458 500 лв.
1.2.4. Лредоставени трансфери в размер на микус 160 000 лв.
1.2.5. Оnерации с финансови активи и пасиви микус 59 361 лв., съгласно
Лриложение.N- 4
1.2.6. Преходен остатък от 2017 годикп в размер на 1 775 320 лв., сьгласко
ЈL3
17риложение
2. По разходите в рпзмер на 13 763 433 лв., разпределеки по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение N_о 2 и Лриложекие N_о 5
2.1. За делегирпни от държпвата дейности в размер нп 8 703 074 лв., в т. ч. резерв
за кепредвидеки и/или кеотложки разходи в размер на 0 лв. Приложение N_о 2
2.2. За местни дейности в размер кп 5 060 359 лв., в т. ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер ка 253 018 лв. сьгласно Приложекие .N-a 5
3. Лриема инвестициокнатп програма за 2018 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финаксираке) в размер на 2 234 529,00 лв., от
които 604 420 лв. преходен остатък от 2017 г. от Функция „ Образование `; и
60 000 лв. — целеви средства предоставени за ремокт на улици в с.Долно Дряново
- Лриложение 6, като :
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер ка 458 500 лв.,l7риложение .Т& 6;
3.2. Лриема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от
продажба на общински нефинансови активи и други nриходи, съгласко
Приложекие N_о 6;
4. Утвърждава разходите за заnлати през 2018 г., без звената от системата ка
народната просвета, които нрилагат системата на делегирани бюджети,
съгласно Приложекие Ј& 7
4.1. Уислекостта ка персокала за делегираките от държавата дейности във
фуккциите „ Здравеопазваке '; ,, Социално осигуряване, подпомагане и грижи ",
„ Лочивно дело, култура, религиозни дейкости " (без читалищата) се определя от
кмета на общината в рамките на средствата, оnределеки по стандартите и
утвърденитеразмери no m.. 4 от настоящоторешение.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Уленски вкос —11 500 лв.,
5.2. Помощи по решение на Общински съвет за n огребение - no 50 лв. на
погребение на обща стойкост 8 000 лв.
5.3 Помощи за крайно нуждаещи се жители на територията на общината и
помощи за поемане на втората такса в детските zрадини на семейства с деца
близнаци и тризнпци в размер ка 23 000 лв.,
5.4. Субсидии за :
5.4.1. читалища — 125 625 лв., в това число от държавкия бюджет 125 625 лв.,
съгласно Лриложение N 2
5.4.2. Сnортни клубове — 22 000 лв., съгласко Приложение .іY 5
~

5.4.3. Определя средства за празника на общината в размер на 25 000 лв. и сьбори
no села в размер на 15 000 лв.
5.4.4. Определя средства за командировки на кмета на общината вразмер на 5000
лв. в страната и 3000 лв. в чужбина.
5.4.5. Определя средства за командировки на nредседателя на общински съвет в
размер на 3 600 лв. в страната и 1000 лв. в чужбина.
5.4.6. Упълномощава кмета на общината да договори доnълнителни условия по
nредоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.3.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заnлати на
лицата назначени no трудови nравоотношения съzласно ЛМС ] 322 от 2017 за
изnълнението на Държавния бюджет на Република България за 2018 г.
6.2. Рпзходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в на 10 000 лв. изчислени съzласно чл.88, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г.
6.3. Разходи за представителни цели на Лредседателя на ОбС в размер на 5 000
лв. изчислени сьгласно чл.88, ал.2 от ЗДБРБ за 2018 г.
7. Утвърждава nоименен списък на лицата и на длъжностите които имат
право на трансnортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно както следва :
7.1. Списък на педагогическия nерсонал в делегираните от държавата дейности ,
които имат право на транспортни разходи в рамките на преведените за тази
цел от Министерство на финансите в размер на 100 % от действителните
разходи, съгласно Приложение 8.
7.2. Списък на служителите на Общинска администрация с.Гърмен които имат
право на транспортни разходи в размер на 100 % от действителните разходи
Приложение Ns 9. Като кметове на кметства и кметски наместници имат
право на транспортни разходи npu пътуване от съответното населено място
до общината, до четири nъти месечно, а сnециалисти и експерти ГРАО имат
право на транспортни разходи до два пъти месечно.
Съгласно чл.36 т.3 от ПМС Ns 332 от 2017 за изпълнението на Държавния
бюджет на Република Бългприя за 2018 г. трансnортните разходи се извършват
в рамките на средствата на бюджетите, не се считат за социални и се
отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.
7.3. Упълномощава кмета на общината да определи начина на отчитане, в
съответствие с утвърден график на работа и осигурен обществен транспорт.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз:
8.1. Ло извънбюджетни сметки на Общинска администрация в размер на 141 600
лв., сьгласно Приложение 13
8.2. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
no трансгранични програми включени в бюджета на общината в размер на 466
555 лв. съгласно Лриложение јYq 14;
8.3. По извънбюджетни сметки на Второстеnенните разпоредители с
бюджетни кредити вразмер на 132 663 лв., съиtасно Приложение .Y 15;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2018 - 2020 г. Приложение Ј&11 ;
10. Оnределя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение

N_о 12;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва :

11.1.Максимален размер на новия общински дълг, който се предвижда да бъде
поет през 2018 година в размер нп 0 лв.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в
рпзмер нп 0 лв.
11.3.Максимален размер на общинския дълг размер на 59 361 лв. и общинските
гаранции към края на 2017 година са вразмер на 26 бб 7 лв.
11.4. Приема отчета за rvстоянието на общинския дълг за 2018 година, съгласно
17риложение N_о 10;
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 година, като наличните в края на годината
задължения за разходи не могат да бъдат по-големи от 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за nоследните четири години, съгласно чл.94,
ал.3, т.1, от ЗПФ т. е. 1 519 341 лв.. Ограничението не се прилага за задължения
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
13. Определя максимален размер на ангажиментите зп рпзходи, които могат да
бъдат поети през 2018 годинп, кпто нпличните в края на годината поети
пнгажименти зп рпзходи не моzпт да бъдат по-големи от в размер на 50% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
т. е. 5 064 469 лв., сьzласно чл.94, ал.3, т.2, от ЗПФ.
13.1. Община Гърмен няма просрочени задължения към 31.12.2017 г.
13.2. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани nрез 2018 година в размер на 250 000 лв.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени :
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности — между утвърдените
nоказатели разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, npu условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
сvответната делеzирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности — между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от еднп дейност в друга, без да изменя общия рпзмер на
разходите.
14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 2.3 от настоящото решение.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи nравата и задълженията на ръководителите и
разnоредителите с бюджет от втора стеnен.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разnределението.
15.4 Да организира разnределение на средствата в размер на 36 000 лв. между
кметовете и кметските наместници в общ. Гърмен, както следва:
1.Кметства Рибново, Дебрен и Огняново no 3600 лв.
2. Кметства Дъбница„Долно Дряново и Горно Дряново no 3000 лв.
3.Кметства Хвостяне и Осиково no 2400 лв.
4. Кметства Крушево, Скребатно, Ореше,Балдево и Марчево no 1 800лв
5. Кметства Ковачевица и Лещен по 1200 лв.
Средствата да се осигурят в рамките на бюджетната 2018 година за зпкупуване
на материали и горива за косачки и тримери , наемане на техника за дребни
услуги, зпкупуване на строителни материали за поддръжка и малки ремонти на

улици по села и други материали и препарати необходими за поддръжка и
хигиена на кметствата и селата
15.5. Да информира общинския сьвет в случай на отклонение на средния 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.
15.6. Да включва информациятп по чл. 125, пл. 4 от 3ПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тя.к.
15.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в сvответствие с изисквания нп
сvответния Управляващ орган и на МФ.
16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства no общинския бюджет за авансово финансиране на плащания
по проекти, финансирани със средства от Евроnейския съюз и по друzи
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общинпта оnределя или договаря срока
на nогасяване нп заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по-късно от края нп 2017 година.
16.2. Лри предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се сnазват изискваниятп на чл. 126 от ЗПФ.

16.3.

Във всички останали случаи, npu възникване на nотребност от

предоставяне нп временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предостпвянето им по решение на ОбС.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и nроекти и
дп кандидатства за финансирането им сьс средства по структурни u други
фондове на Евроnейския съюз и на други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общинатп за изnълнение
на общинския nлан за развитие.
17.2. Да кандидатствп за средства от централния бюджет и други източници
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, да разпределят бюджета
по параграфи и тримесечие и да го представят в отдел ,, фСд при община
Гърмен.
19. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира
финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани дейности по

бюджета на общината, npu нарушаване на бюджетната дисциnлина до
неговото преустпновяване.
20. Лриема за сведение Протокола от nубличното обсъждане на бюджета.

Протоколчик : ...... п ..........
/Мария Цветкова/

Председател на ОбС Гърмен :.......... п...........
/Исмет Узунов/
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