ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
д-р Красимир Мирев – кмет на Община-Търговище
Относно: Приемане на уточнен план към 31.12.2011 г. и отчета за изпълнението на
бюджета на Община-Търговище за 2011 г.

Уважаеми съветници,
С Решение № 2, Протокол № 47/21.02.2011 г. на Общински съвет – Търговище беше
приет бюджета на Община-Търговище за 2011 г. Рамката на бюджета по отношение на
приходната част беше – общо приходи – 27 975 899 лв., в т.ч. приходи с държавен
характер – 17 081 236 лв. и приходи с местен характер – 10 894 663 лв., а по отношение на
разходната част – общо разходи – 27 975 899 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата
дейности – 17 081 236 лв., разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансирани
с общински приходи – 188 135 лв. и разходи за местни дейности – 10 706 528 лв.
Разработването на бюджета на Общината за 2011 г. беше извършено в съответствие
с задължителните показатели на ЗДБ на РБ за 2011 г., Постановление № 334 от 29.12.2010
г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г., РМС № 715/01.01.2010 г.
за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и
делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на
делегирани от държавата дейности през 2011 г., Решение № 850/29.11.2010 г. на МС за
изменение на РМС от 2010 г. за разпределение на РМС № 715 на МС от 2010 г. за
разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и
делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансирани на
делегираните от държавата дейности през 2011 г. и Писмо № ФО-81/30.12.2010 г. на
Министерство на финансите.
Общата сума на бюджета на Община-Търговище към 31.03.2011 г. в приходната и
разходната част възлизаше на 28 346 424 лв.
Общата сума на бюджета на Община-Търговище към 30.06.2011 г. в приходната и
разходната част възлизаше на 29 428 701 лв. и беше утвърден с Решение № 1 Протокол №
54/31.08.2011 г. на ОбС-Търговище.
За третото тримесечие на 2011 г., на основание нормативните документи и т. 19 от
Решение № 2, Протокол № 47/21.02.2011 г. на ОбС-Търговище се извършиха от ОбС
промени на бюджета в приходната му част, касаещи трансферите между бюджетните
сметки и взаимоотношенията с ЦБ и собствените приходи и разходната му част, като на
основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 20011 г. и писма на МФ промените се извършиха в
следните аспекти:
- На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебна
актуализация на бюджета на Общината с получените през третото тримесечие
средства от 68 426 лв. от МТСП по програмите и мерките за заетост, като
средствата са за трудови разходи за периода от 01.07.2011 г. -30.09.2011 г. на
лицата, наети по програмите и са отразени в приходната част на бюджета по
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параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки
(нето)”, подпараграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване
на заетост(+/-)”, в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а
в разходната част в държавна дейност 5 31 532 „Програми за временна заетост”
по съответните разходни параграфи и подпараграфи за трудови разходи.
- МФ с Писмо № ФРС-9/12.07.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, увеличи бюджетните взаимоотношения на
Общината с ЦБ за 2011г. към 12.07.2011 г. със 126 789 лв., в т.ч. получени от
общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
(§ 31-28) със същата сума. Завишението на разходната част на общинския
бюджет със 126 789 лв. се извърши в частта на делегираните от държавата
дейности, като разпределението на завишението на бюджетните кредити по
държавни дейности се извърши съгласно Заповед № З-01-640/18.07.2011 г. на
кмета на Общината, както следва:
- делегирана от държавата дейност 5 31 589 „Други служби и дейности
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – с 99 548 лв.;
- делегирана от държавата дейност 8 31 849 „Други дейности по
транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – с 27 241 лв.
- МФ с Писмо № ФО-35/12.07.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 70 от ПМС № 334 от
29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г., ПМС №
129 от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и от бюджетите на общините и предложение на МОМН с
писмо № 0201-324 от 30.06.2011 г. за предоставяне на парични средства на
общинските детски градини и училища за подпомагане на физическото
възпитание и спорта за учебната 2010/2011 г., увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към 12.07.2011 г. с 19 791 лв., в
т. ч.: общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за
общини (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част на
общинския бюджет с 19 791 лв. се извърши в частта на разходите за
делегираната от държавата дейност „Спорт за всички” група „Физическа
култура и спорт” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”,
като разпределението на завишението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-668/21.07.2011 г. на
кмета на Общината.
- МФ с Писмо № ФО-36/26.07.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 66, ал. 1 от
Постановление № 334/29.12.2010 г. на Министерски съвет за изпълнението на
държавния бюджет на РБ за 2011 г., съгласно писмо № ФО-81/30.12.2010 г. на
МФ и въз основа на представената от общината справка за фактически
изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие по реда на
Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
(отменена) и Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата
присъдена издръжка, приета с ПМС № 167/17.06.2011 г., увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ към 26.07.2011 г. със 7 705 лв., в т. ч. обща
субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума.
Завишението на разходната част на общинския бюджет със 7 705 лв. се извърши
в частта на делегираните от държавата дейности във функция „Икономически
дейности и услуги”, в делегирана от държавата дейност „Други дейности по
икономиката”, като разпределението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-698/01.08.2011 г. на
кмета на Общината.
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- МФ с Писмо № ФО-39/01.08.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 71 от ПМС №
334/29.12.2010 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2011 г. и предоставената от общината справка за
фактически изплатените средства за лекарства на ветераните от войните и
лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите съгласно
писмо № ФО-81/2010 г. на дирекция “Финанси на общините”, увеличи
бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ към 01.08.2011 г. с 19 610 лв.,
в т. ч.: общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със
същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет в частта на
делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване” в
делегирана от държавата дейност „Други дейности по здравеопазването”, като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-716/08.08.2011 г. на кмета на
Общината.
- МФ с Писмо № ФО-40/01.08.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 68 ал. 1от ПМС №
334/29.12.2010 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет
на РБ за 2011 г. и въз основа на предоставената от общината справка за
фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни,
съгласно писмо № ФО-5/2011 г. на МФ, увеличи бюджетните взаимоотношения
на Общината с ЦБ към 01.08.2011 г. със 181 лв., в т. ч.: общата субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на
разходната част на общинския бюджет със 181 лв. се извърши в частта на
разходите делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване”,
в делегирана от държавата дейност „Други дейности по здравеопазването” като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-715/08.08.2011 г. на кмета на
Общината.
- МФ с Писмо № ФО-44/25.08.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗДБ
на РБ за 2011 г. и РМС № 216/2011 г. за приемане на национални програми за
развитие на средното образование и във връзка с писмо № 0201-395/01.08.2011
г. на МОМН, увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ към
25.08.2011 г. с 18 981 лв., в т. ч.: общата субсидия и други трансфери за
държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31-11) със същата сума. Завишението на
разходната част на общинския бюджет с 18 981 лв. се извърши в частта на
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-795/01.09.2011 г. на
кмета на Общината.
- МФ с Писмо № ФО-45/07.09.2011г., на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗДБ
на РБ за 2011 г., съгласно РМС № 216/2011 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование и във връзка с писмо на МОМН
№ 0201-427/16.08.2011 г. на МФ, увеличи бюджетните взаимоотношения на
Общината с ЦБ към 07.09.2011 г. с 19 722 лв., в т. ч.: общата субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на
разходната част на общинския бюджет с 19 722 лв. се извърши в частта на
делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № З-01-835/16.09.2011 г. на
кмета на Общината.
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- На основание § 8 на ЗДБ на РБ за 2011 г., във връзка с Писмо № 12-00239/29.07.2011 г. на Агенция “Пътна Инфраструктура” се извърши служебно
завишение на бюджета на Община-Търговище за 2011 г. с получените през
месец юли 2011 г. средства от 3 330 лв. от Агенция Пътна инфраструктура за
дяловото участие на АПИ, първи транш зимно поддържане на Републиканските
пътища в границите на градовете за 2011 г., които са отразени в приходната
част на бюджета за 2011 г. по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”
в частта за приходите за местни дейности, а в разходната част на бюджета в
местна дейност 8 32 832 ”Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата” по параграф 10-00 „Издръжка”, подпараграф 10-30
„Текущ ремонт”.
- На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебна
актуализация на бюджета на Общината с получените през месец юли на 2011 г.
от I СОУ „Св. Св. Седмочисленици” – гр. Търговище средства от Регионален
инспекторат по образованието – гр. Търговище в размер на 100 лв. за
административно и техническо обслужване на дейностите по провеждане на
държавни зрелостни изпити майска сесия 2011 г., които са отразени по
приходната част на бюджета по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”,
в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а в разходната
част на бюджета в делегирана от държавата дейност 3 01 322
„Общообразователни училища – I СОУ „Св. Св. Седмочисленици” – гр.
Търговище”, разпределени по съответните разходни параграфи, съгласно
Заповед № 1285/22.07.2011 г. на директора на І СОУ „Св. Св. Седмочисленици”
– гр. Търговище.
- На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебна
актуализация на бюджета на Общината с получените през месец юли на 2011 г.
от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” – гр. Търговище средства от Регионален
инспекторат по образованието – гр. Търговище в размер на 80 лв. за
административно и техническо обслужване на дейностите по провеждане на
държавни зрелостни изпити майска сесия 2011 г., които са отразени по
приходната част на бюджета по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”,
в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а в разходната
част на бюджета в делегирана от държавата дейност 3 01 322
”Общообразователни училища – ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” – гр.
Търговище”, разпределени по съответните разходни параграфи, съгласно
Заповед № 215/13.07.2011 г. на директора на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” –
гр. Търговище.
- На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебна
актуализация на бюджета на Общината с получените през месец юли на 2011 г.
от II СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище средства от Регионален
инспекторат по образованието – гр. Търговище в размер на 200 лв. за
административно и техническо обслужване на дейностите по провеждане на
държавни зрелостни изпити майска сесия 2011 г., които са отразени по
приходната част на бюджета по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”,
в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а в разходната
част на бюджета в делегирана от държавата дейност 3 01 322
„Общообразователни училища – II СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр.
Търговище”, разпределени по съответните разходни параграфи, съгласно
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Заповед № А-1185/26.07.2011 г. на директора на II СОУ „Проф. Никола
Маринов” – гр. Търговище.
На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно завишение
на бюджета на Общината за 2011 г. с получените през месец август на 2011 г. от
Регионална библиотека „Петър Стъпов” гр. Търговище средства от
Министерство на културата в размер на 1 000 лв. за издаване и
разпространяване на книга “За радост на малки и големи”, спечелила конкурса
“Помощ за книгата”, които са отразени по приходната част на бюджета по § 6100 „Трансфери между бюджетни сметки(нето)”, подпараграф 61-01 „Получени
трансфери (+)”, в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а
в разходната част на бюджета в делегирана от държавата дейност – 7 31 751
“Библиотеки с регионален характер”, по съответните разходни параграфи и
подпараграфи.
На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно завишение
на бюджета на Общината за 2011 г. с получените през месец септември на 2011
г. от IV ОУ „Иван Вазов” гр. Търговище средства от ЦРЧР - София в размер на
31 294 лв. по Програма „Коменски”, които са отразени по приходната част на
бюджета по § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки(нето)”, подпараграф
61-01 „Получени трансфери (+)”, в частта за приходите за делегираните от
държавата дейности, а в разходната част на бюджета в делегирана от държавата
дейност – 3 01 388 „Международни програми и споразумения, дарения и
помощи от чужбина” - IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище”, разпределени по
съответните разходни параграфи, съгласно Заповед № 19/15.09.2011 г. на
директора на ІV-то ОУ “Иван Вазов” гр. Търговище.
На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно завишение
на бюджета на Общината за 2011 г. към 27.09.2011 г. с получените от ОбщинаТърговище средства от Областна администрация гр. Търговище в размер на 3
876 лв. за подготовка и провеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на Република България и за общински съветници и кметове през 2011 г., които
са отразени по приходната част на бюджета по § 61-00 „Трансфери между
бюджетни сметки(нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”, в
частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а в разходната
част на бюджета в делегирана от държавата дейност – 1 11 117 „Държавни и
общински служби и дейности по изборите”, по съответните разходни параграфи
и подпараграфи за трудови разходи.
ОбС-Търговище с т. 2 от Решение № 3, Протокол № 53/28.07.2011 г., предвид
текущо постъпилите през IIІ-то тримесечие на 2011 г. средства от дарения в
размер на 7 392 лв. в Община-Търговище, извърши към 04.07.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината със 7 392
лв., в частта на местните приходи със 7 392 лв., като завишението
касаеше § 45-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
от страната”, подпараграф 45-01 „Текущи дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината със 7 392
лв., в частта на разходите за местни дейности със 7 392 лв., като
завишението касаеше местна дейност 6 12 619 ”Други дейности по
жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие”.
ОбС-Търговище с т. 3 от Решение № 2, Протокол № 53/28.07.2011 г., предвид
извършените с т. 2 от Решение № 2, Протокол № 53/28.07.2011 г. промени в
Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г. на ОбщинаТърговище в частта му за финансиране със „СБС” извърши към 02.07.2011 г.
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следната промяна на плана в приходната и разходната част в бюджета на
Община-Търговище за 2011 г.:
o намали плана на приходната част на бюджета на Общината с 1 700
лв., в частта на местните приходи с 1 700 лв., като намалението
касаеше § 24-00 „Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”;
o намали плана на разходната част на бюджета на Общината с 1 700
лв., в частта на разходите за местните дейности с 1 700 лв., като
намалението касаеше местна дейност 7 32 745 ”Обредни домове и
зали – стопанска дейност”;
o завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 1 700
лв., в частта на местните приходи с 1 700 лв., като завишението
касаеше § 36-00 ”Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-19
”Други неданъчни приходи”;
o завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 1 700
лв., в частта на разходите за местна дейност с 1 700 лв., като
завишението с 1 700 лв. касаеше бюджетните кредити за капиталови
разходи с източник на финансиране „СБС” по § 52-00 на местна
дейност 7 32 745 ”Обредни домове и зали”.
ОбС-Търговище с т. 3 от Решение № 3, Протокол № 53/28.07.2011 г., прие
уточнен план към 04.07.2011 г. на § 37-01 ”Внесен ДДС (-)” в размер на 418 706
лв. със знак минус по приходната част на бюджета, в частта му за местните
неданъчни приходи. С разликата между уточнения план към 04.07.2011 г. на §
37-01 ”Внесен ДДС (-)” и уточнения план към 01.06.2011 г. на същите извърши
завишение на приходната част на бюджета на Общината към 04.07.2011 г. с 11
088 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в
конкретност на §§ 37-01 ”Внесен ДДС (-)” с 11 088 лв. С цел да се запази
балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му
част с 11 088 лв. по т. 3 от Решение № 3, Протокол № 53/28.07.2011 г. и предвид
извършените промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за
2011 г. на Община-Търговище, в частта му за финансиране със „СБС” по т. 1 от
Решение №3, Протокол №53/28.07.2011 г. извърши завишение към 04.07.2011 г.
и на разходната част на бюджета с 11 088 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 11 088 лв., като завишението касаеше бюджетните кредити за
капиталови разходи с източник на финансиране „СБС” и се извърши в местна
дейност 6 12 619 ”Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и
регионалното развитие” параграф 52-00 - 11 088 лв.
ОбС-Търговище с т. 10 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г., предвид
получените през месец август 2011 г. от Общината застрахователни
обезщетения от 103 лв. от настъпили застрахователни събития на застраховано
общинско имущество, извърши към 03.08.2011 г. следната промяна на плана по
бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши приходната част на бюджета на Общината със 103 лв., в
частта на местните приходи със 103 лв., като завишението
касаеше §
36-00 ”Други неданъчни приходи”, попдпараграф 36-11 “Получени
застрахователни обезщетения за ДМА”;
- завиши разходната част на бюджета на Общината със 103 лв., в частта
на разходите за местни дейности със 103 лв., като завишението на
бюджетните кредити касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности
по икономиката – към Общината – основна дейност”.
ОбС-Търговище с т. 4 от Решение № 2, Протокол № 54/31.08.2011 г., предвид
постъпилите в Общината през месец юли на 2011 г. средства в размер на 4 972
лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
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среда – София по проект „Парк, с. Дългач, община Търговище”, извърши към
05.07.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши приходната част на бюджета на Общината 4 972 лв., в частта
на местните приходи с 4 972 лв., като завишението касаеше § 64-00
„Трансфери от/за ПУДОС”, подпараграф 64-01 ”Получени трансфери
(+)”;
- завиши разходната част на бюджета на Общината с 4 792 лв., като
завишението касаеше местна дейност 6 22 629 ”Други дейности по
опазване на околната среда”.
ОбС-Търговище с т. 21 от Решение № 1, Протокол № 53/28.07.2011 г., предвид
очакваното изпълнение за 2011 г. на Данъчните приходи с общински характер
по общинския бюджет, прие уточнен план към 01.07.2011 г. на всичко Данъчни
приходи с общински характер в размер на 2 421 000 лв. С разликата между
уточнения план към 01.07.2011 г. на Данъчните приходи с общински характер
по приходната част на общинския бюджет и първоначалния план на същите,
извърши промяна по пълна бюджетна класификация на параграфите и
подпараграфите на Данъчните приходи с общински характер по общинския
бюджет към 01.07.2011 г., като завиши общо приходната част на бюджета със
140 000 лв., в т. ч. завиши плана на местните приходи със същата сума, в т. ч.
завиши плана на всичко Данъчни приходи с общински характер със 140 000 лв.
С цел да се запази балансираността на бюджета на Общината след извършеното
завишение на приходната му част по т. 21 от Решение № 1, Протокол №
53/28.07.2011 г. със 140 000 лв., извърши завишение към 01.07.2011 г. и на
разходната част на бюджета с 140 000 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 140 000 лв., като завишението на бюджетните кредити се извърши
по дейности, както следва:
- местна дейност 5 32 525 ”Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 10
000 лв.
- местна дейност 6 12 604 ”Осветление на улици и площади” с 45 000 лв.
- местна дейност 6 12 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа” с 15 000 лв.
- местна дейност 6 22 622 ”Озеленяване” с 20 000 лв.
- местна дейност 7 22 714 ”Спортни бази за спорт за всички” (Община) с 15
000 лв.
- местна дейност 3 02 337 ”Извънучилищни дейности – ОДК” с 7 000 лв.
- местна дейност 4 02 431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”
с 20 000 лв.
- местна дейност ”Оркестри и ансамбли” с 8 000 лв.
ОбС-Търговище с т. 7 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г., прие
уточнен план към 19.09.2011 г. на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” в размер на 368 706
лв. със знак минус по приходната част на бюджета на Общината, в частта му за
местните неданъчни приходи. С разликата между уточнения план към
19.09.2011 г. на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” и уточнения план към 04.07.2011 г. на
същите извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към
19.09.2011 г. с 50 000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в конкретност на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” с 50 000 лв. С цел да се запази
балансираността на бюджета на Общината след извършеното завишение на
приходната му част с 50 000 лв. по т. 7 от Решение № 2, Протокол №
55/19.09.2011 г. извърши завишение към 19.09.2011 г. и на разходната част на
бюджета на Общината с 50 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с
50 000 лв., като завишението на бюджетните кредити касаеше местна дейност 8
62 898 ”Други дейности по икономиката – към Общината – основна дейност” с
50 000 лв. по параграфи и подпараграфи.
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ОбС-Търговище с т. 9 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г. и предвид
т. 5 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г. извърши към 19.09.2011 г.
следните промени в приходната и разходната част на бюджета на ОбщинаТърговище за 2011 г.:
- намали плана на приходната част на бюджета на Общината със 145
028 лв., в частта на местните приходи със 145 028 лв., като
намалението касаеше § 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната
– нето (+/-)”, в т. ч. подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни
заеми от други лица в страната (-)”, в т. ч. подпараграф 83-89 „Фонд
„Флаг” ЕАД” (-);
- намали плана на разходната част на бюджета на Общината със 145
028 лв., в частта на разходите за местни дейности със 145 028 лв.,
като намалението на бюджетните кредити се извърши в местна
дейност 8 62 898 ”Други дейности по икономиката – към Общината –
основна дейност” със 145 028 лв., в т. ч. по параграфи и
подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 8 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г., предвид
очакваното изпълнение за 2011 г. на Данъчните приходи с общински характер
по общинския бюджет, прие уточнен план към 19.09.2011 г. на всичко Данъчни
приходи с общински характер в размер на 2 516 028 лв., в т. ч.: по пълна
бюджетна класификация. С разликата между уточнения план към 19.09.2011 г.
на Данъчните приходи с общински характер по приходната част на общинския
бюджет и уточнен план към 01.07.2011 г. на същите извърши промяна по пълна
бюджетна класификация на параграфите и подпараграфите на Данъчните
приходи с общински характер по общинския бюджет към 19.09.2011 г., като
завиши общо приходната част на бюджета с 95 028 лв., в т. ч.: завиши плана на
местните приходи със същата сума в т. ч.: завиши плана на всичко Данъчни
приходи с общински характер с 95 028 лв. С цел да се запази балансираността
на бюджета на Общината след извършеното завишение на приходната му част с
95 028 лв. по т. 8 от Решение № 2, Протокол № 55/19.09.2011 г., извърши
завишение и на разходната част на бюджета на Общината с 95 028 лв., в частта
на разходите за местни дейности с 95 028 лв., като завишението на бюджетните
кредити се извърши в местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката – към Общината – основна дейност” с 95 028 лв., в т. ч. по
параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 4 от Решение № 3 Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, предвид очакваното изпълнение за 2011 г. на § 27-10 ”Такси за
технически услуги” по приходната част на бюджета на Общината, в частта му за
местните приходи, в частта им за Общински такси, прие уточнен план към
01.09.2011 г. на § 27-10 ”Такси за технически услуги” по приходната част на
бюджета в размер на 120 000 лв. С разликата между уточнения план към
01.09.2011 г. на § 27-10 „Такси за технически услуги” и първоначалния годишен
план на същите, извърши завишение на приходната част на бюджета на
Общината към 01.09.2011 г. с 30 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в
конкретност на § 27-10 ”Такси за технически услуги” с 30 000 лв. С цел
запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на
приходната му част с 30 000 лв. се извърши завишение към 01.09.2011 г. и на
разходната част на бюджета с 30 000 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 30 000 лв., като завишението на бюджетните кредити касаеше
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местна дейност 1 12 122 ”Общинска администрация” с 30 000 лв., разпределени
по параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 5 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, предвид очакваното изпълнение за 2011 г. на § 27-02 ”Такси за
ползване на детски ясли и други по здравеопазването” по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за
Общинските такси, прие уточнен план към 01.09.2011 г. на § 27-02 ”Такси за
ползване на детски ясли и други по здравеопазването” по приходната част на
общинския бюджет в размер на 107 000 лв. С разликата между уточнения план
към 01.09.2011 г. на § 27-02 ”Такси за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването” и първоначалния годишен план на същите, извърши
завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.09.2011 г. с 6
000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на
Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-02 ”Такси за
ползване на детски ясли и други по здравеопазването” с 6 000 лв. С цел
запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на
приходната му част с 6 000 лв. се извърши завишение към 01.09.2011 г. и на
разходната част на бюджета с 6 000 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 6 000 лв., като завишението на бюджетните кредити касаеше местна
дейност 4 02 431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” с 6 000 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 6 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, прие уточнен план към 01.09.2011 г. на § 24-07 ”Приходи от
дивиденти” в размер на 153 253 лв. по приходната част на бюджета на
Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между
уточнения план към 01.09.2011 г. на § 24-07 ”Приходи от дивиденти” и
първоначалния годишен план на същите, се извърши завишение на приходната
част на бюджета на Общината към 01.09.2011 г. с 8 253 лв., в частта на местните
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 24-07 ”Приходи от
дивиденти” с 8 253 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната му част с 8 253 лв. се извърши
завишение към 01.09.2011 г. и на разходната част на бюджета с 8 253 лв., в
частта на разходите за местни дейности с 8 253 лв., като завишението на
бюджетните кредити касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката – към Общината – основна дейност” с 8 253 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 7 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, прие уточнен план към 01.09.2011 г. на § 41-00 ”Приходи от
концесии” в размер на 145 000 лв. по приходната част на бюджета на Общината,
в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между уточнения план
към 01.09.2011 г. на § 41-00 ”Приходи от концесии” и първоначалния годишен
план на същите, се извърши завишение на приходната част на бюджета на
Общината към 01.09.2011 г. с 30 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в конкретност на § 41-00 ”Приходи от концесии” с 30
000 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното
завишение на приходната му част с 30 000 лв. се извърши завишение към
01.09.2011 г. и на разходната част на бюджета с 30 000 лв., в частта на разходите
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за местни дейности с 30 000 лв., като завишението на бюджетните кредити
касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 30 000 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 8 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, предвид очакваното изпълнение за 2011 г. на § 27-05 ”Такси за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други” по
приходната част на бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в
частта им за Общинските такси, прие уточнен план към 01.09.2011 г. на § 27-05
”Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и
други” по приходната част на общинския бюджет в размер на 70 000 лв. С
разликата между уточнения план към 01.09.2011 г. на § 27-05 ”Такси за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други” и
първоначалния годишен план на същите, се извърши завишение на приходната
част на бюджета на Общината към 01.09.2011 г. с 15 000 лв., в частта на
местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-05 ”Такси за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, улични платна и други” с 15 000 лв. С цел
запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на
приходната му част с 15 000 лв. се извърши завишение към 01.09.2011 г. и на
разходната част на бюджета с 15 000 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 15 000 лв., като завишението на бюджетните кредити касаеше
местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по икономиката – към Общината –
основна дейност” с 15 000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 6 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, прие уточнен план към 01.09.2011 г. на § 24-06 ”Приходи от наеми
на земя” в размер на 85 000 лв. по приходната част на бюджета на Общината, в
частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между уточнения план
към 01.09.2011 г. на § 24-06 ”Приходи от наеми на земя” и първоначалния
годишен план на същите, се извърши завишение на приходната част на бюджета
на Общината към 01.09.2011 г. с 10 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в конкретност на § 24-06 ”Приходи от наеми на земя”
с 10 000 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след
предложеното завишение на приходната му част с 10 000 лв. се извърши
завишение към 01.09.2011 г. и на разходната част на бюджета с 10 000 лв., в
частта на разходите за местни дейности с 10 000 лв., като завишението на
бюджетните кредити касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката – към Общината – основна дейност” с 6 000 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи и в местна дейност 1 12 122 ”Общинска
администрация” с 4 000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 12 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, прие уточнен план към 20.09.2011 г. на § 37-01 ”Внесен ДДС (-)” в
размер на 333 706 лв. със знак минус по приходната част на бюджета на
Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между
уточнения план към 20.09.2011 г. на § 37-01 ”Внесен ДДС (-)” и уточнения план
към 19.09.2011 г. на същите, се извърши завишение на приходната част на
бюджета на Общината към 20.09.2011 г. с 35 000 лв., в частта на местните
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неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 37-01 ”Внесен ДДС (-)”
с 35 000 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след
предложеното завишение на приходната му част с 35 000 лв. се извърши
завишение към 20.09.2011 г. и на разходната част на бюджета с 35 000 лв., в
частта на разходите за местни дейности с 35 000 лв., като завишението на
бюджетните кредити касаеше в местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката – към Общината – основна дейност” с 35 000 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 10 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, предвид очакваното изпълнение за 2011 г. на § 27-29 ”Други
общински такси ” по приходната част на бюджета на Общината, в частта му за
местните приходи, в частта им за Общински такси, прие уточнен план към
01.09.2011 г. на § 27-29 ”Други общински такси” по приходната част на
бюджета в размер на 118 000 лв. С разликата между уточнения план към
01.09.2011 г. на § 27-29 „Други общински такси” и първоначалния годишен
план на същите, се извърши завишение на приходната част на бюджета на
Общината към 01.09.2011 г. с 45 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в
конкретност на § 27-29 ”Други общински такси” с 45 000 лв. С цел запазването
на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната
му част с 45 000 лв. се извърши завишение към 01.09.2011 г. и на разходната
част на бюджета с 45 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 45 000
лв., като завишението на бюджетните кредити касаеше местна дейност 1 12 122
”Общинска администрация” с 45 000 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 1.1, т. 1. 2 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г. на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и в изпълнение на Писмо
№ 08-00-1121/07.09.2011 г. на МФ завиши приходната част на бюджета на
Община-Търговище към 07.09.2011 г. с 31 701 лв., в т. ч. завиши плана на
получени от общини целеви трансфери от ЦБ (§ 31-18) в частта на местните
приходи с 31 701 лв. В изпълнение на Писмо № 08-00-1121/07.09.2011 г. на МФ
извърши завишение и на разходната част на бюджета на Общината към
07.09.2011 г. с 31 701 лв. в частта му за местни дейности, в частта за функция
”Разходи некласифицирани в други функции”, в местна дейност 9 02 910
”Разходи за лихви”, като разпределението на средствата предоставени с Писмо
№ 08-00-1121/07.09.2011 г. на МФ се извърши по съответните параграфи и
подпараграфи.
Общата сума на бюджета на Община-Търговище към 30.09.2011 г. в приходната и
разходната част възлизаше на 30 124 295 лв.
За четвъртото тримесечие на 2011 г., на основание нормативните документи и т. 19
от Решение № 2, Протокол № 47/21.02.2011 г. на ОбС-Търговище се извършиха от ОбС
промени на бюджета в приходната му част, касаещи трансферите между бюджетните
сметки и взаимоотношенията с ЦБ и собствените приходи и разходната му част, като на
основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 20011 г. и писма на МФ промените се извършиха в
следните аспекти:
- МФ с Писмо № ФО-47/03.10.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 72 от ПМС № 334 от
29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2011 г. и предложение на министъра на културата с писма № 04-00-2072 от
13.09.2011 г., и № 04-00-2072 от 31.09.2011 г., увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към 03.10.2011 г. с 30 940 лв., в
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т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със
същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет с 30 940
лв. се извърши в частта на разходите за делегираната от държавата дейност 7 31
738 ”Читалища” в функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-892/10.10.2011 г. на
кмета на Общината.
На основание § 8 на Закона за устройството на държавния бюджет на Република
България за 2011 г. във връзка с Писмо № 08-00-496/25.10.2011 г. се извърши
служебно завишение на бюджета на Община-Търговище за 2011 г. с получените
от Общината през месец октомври средства от 5 328 лв. от Агенция „Пътна
Инфрастуктура” за текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в
границите на градовете за 2011 г., които са отразени в приходната част на
бюджета за 2011 г. по параграф 61-01 „Получени трансфери (+)” в частта за
приходите за местни дейности, а в разходната част на бюджета в местна дейност
8 32 832 ”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата” по параграф 10-00 „Издръжка”, подпараграф 10-30 „Текущ ремонт”.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 27.10.2011 г. с получените в
Община-Търговище средства от Областна администрация гр. Търговище в
размер на 72 330 лв. за финансиране на разходите за възнаграждения и
осигуровки на СИК, и на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници,
и кметове през 2011 г., които са отразени по приходната част на бюджета по §
61-00 „Трансфери между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01
„Получени трансфери (+)” в частта за приходите за делегираните от държавата
дейности, а в разходната част на бюджета в делегирана от държавата дейност 1
11 117 ”Държавни и общински служби и дейности по изборите”, по съответните
разходни параграфи и подпараграфи за трудови разходи.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 27.10.2011 г. с получените в
Община-Търговище през месец октомври средства от Областна администрация
гр. Търговище в размер на 19 247 лв. за финансиране на разходите за ОТП за
възнаграждения и осигуровки на ОИК, за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове през 2011 г.,
които са отразени по приходната част на бюджета по § 61-00 „Трансфери между
бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)” в
частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а в разходната част
на бюджета в делегирана от държавата дейност 1 11 117 ”Държавни и общински
служби и дейности по изборите”, по съответните разходни параграфи и
подпараграфи за трудови разходи.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 10.10.2011 г. с получените в
Община-Търговище през месец октомври средства от Областна администрация
гр. Търговище в размер на 9 243 лв. за финансиране на възнаграждения и
осигуровки на ОИК, СИК и комисии по чл. 242, ал. 7 за втори тур на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове
през 2011 г., които са отразени по приходната част на бюджета по § 61-00
„Трансфери между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени
трансфери (+)” в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а
в разходната част на бюджета в делегирана от държавата дейност 1 11 117
”Държавни и общински служби и дейности по изборите”, по съответните
разходни параграфи и подпараграфи за трудови разходи.
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МФ с Писмо № ФО-49/25.10.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет в изпълнение на чл. 66, ал. 1 от ПМС №
334/29.12.2011 г. на МС за изпълнението на Държавния бюджет на Република
България за 2011 г. съгласно Писмо № ФО-81/30.12.2010 г. на МФ и въз основа
на представената от Общината справка за фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за третото тримесечие по реда на Наредбата за реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС №
167/17.06.2011 г., увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ
към 25.10.2011 г. с 7 881 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за
държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част
на общинския бюджет с 7 881 лв. се извърши в частта на разходите за функция
„Икономически дейности и услуги”, в делегирана от държавата дейност 8 61
898 ”Други дейности по икономиката”, като разпределението на бюджетните
кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 301-963/02.11.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-52/25.10.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ,
в изпълнение на чл. 68, ал. 1 от ПМС № 334 на Министерски съвет за
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2011 г. и въз основа на
предоставената от Общината справка за фактически изплатените средства за
пътни разходи на правоимащи болни съгласно писмо № ФО-5/2011 г. на МФ,
увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ към 25.10.2011 г. с
368 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11)
със същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет в
частта на разходите за функция „Здравеопазване” в делегирана от държавата
дейност 4 01 469 ”Други дейности по здравеопазването”, като разпределението
на завишението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-962/02.11.2011 г. на кмета на
Общината.
МФ с Писмо № ФО-50/25.10.2011 г., на основание чл.34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ, в
изпълнение на чл.71 от ПМС № 334 на МС за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2011 г. и въз основа на предоставената от Общината справка за
фактически изплатените средства за ветераните от войните и лекарствени
продукти на военнопострадалите и военноинвалидите съгласно писмо № ФО81/2010 г. на МФ, увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ
към 25.10.2011 г. с 19 662 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за
държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част
на общинския бюджет в частта на разходите за функция „Здравеопазване” в
делегирана от държавата дейност 4 01 469 ”Други дейности по
здравеопазването”, като разпределението на завишението на бюджетните
кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 301-964/02.11.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-48/12.10.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в
изпълнение на чл. 11 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на децата с изявени дарби и на Програмата на мерките за закрила на
децата с изявени дарби през 2011 г. и предложение с писмо № 0201517/03.10.2011 г. от Министерството на образованието, младежта и науката,
увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към
12.10.2011 г. със 6 900 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част на
общинския бюджет с 6 900 лв. се извърши в частта на разходите за делегирана
от държавата дейност 3 01 322 ”Общообразователни училища” във функция
„Образование” § 40-00 „Стипендии”, като разпределението на завишението на
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бюджетните кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със
Заповед № 3-01-926/20.10.2011 г. на кмета на Общината.
ОбС-Търговище, с т. 28 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 31.10.2011 г. на § 27-11 „Такси
за административни услуги” в размер на 140 000 лв. по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за
Общинските такси. С разликата между уточнения план към 31.10.2011 г. на §
27-11 „Такси за административни услуги” и първоначалния годишен план на
същите, извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към
31.10.2011 г. с 20 000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-11
„ Такси за административни услуги” с 20 000 лв. С цел запазването
балансираността на бюджета, след извършеното завишение на приходната част
с 20 000 лв., извърши завишение към 31.10.2011 г. и на разходната част на
бюджета с 20 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 20 000 лв.,
като завишението на бюджетните кредити се извърши в местна дейност 1 12 122
”Общинска администрация” с 15 000 лв., и местна дейност 9 02 998 ”Резерв” §
97-00 с 5 000 лв.
ОбС-Търговище, с т. 26 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 01.10.2011 г. на § 37-01 „Внесен
ДДС (-)” в 308 706 лв. със знак минус по приходната част на бюджета на
Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между
уточнения план към 01.10.2011 г. на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” и уточнения план
към 20.09.2011 г. на същите, извърши завишение на приходната част на
бюджета на Общината към 01.10.2011 г. с 25 000 лв., в частта за местните
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 37-01 „Внесен ДДС (-)”
с 25 000 лв. С цел запазването балансираността на бюджета на Общината за
2011 г. след извършеното завишение на приходната част с 25 000 лв., извърши
завишение към 01.10.2011 г. и на разходната част на бюджета с 25 000 лв., в
частта на разходите за местна дейност 4 02 431 ”Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в ОДЗ” с 13 678 лв., местна дейност 5 32 524 ”Домашен социален
патронаж, трапезарии и други социални услуги” с 10 696 лв., и местна дейност 9
02 998 ”Резерв” § 97-00 с 626 лв.
ОбС-Търговище, с т. 29 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план, към 31.10.2011 г. на § 37-01 „Внесен
ДДС (-) в размер на 343 706 лв. със знак минус по приходната част на бюджета
на Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата между
уточнения план към 31.10.2011 г. на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” и уточнения план
към 01.10.2011 г. на същите извърши намаление на приходната част на бюджета
на Общината към 31.10.2011 г. със 35 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в конкретност на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” с 35 000
лв. С цел запазването балансираността на бюджета на Общината за 2011 г. след
предложеното намаление на приходната част с 35 000 лв., извърши намаление
към 31.10.2011 г. и на разходната част на бюджета с 35 000 лв., в частта на
разходите за местни дейности 1 12 122 ”Общинска администрация” с 35 000 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи.
14

-

-

-

ОбС-Търговище, с т. 27 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план, към 31.10.2011 г. на § 27-10 „Такси
за технически услуги” в размер на 140 000 лв. по приходната част на бюджета
на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските
такси. С разликата между уточнения план към 31.10.2011 г. на § 27-10 „Такси за
технически услуги” и уточнения план към 01.09.2011 г. на същите, извърши
завишение на приходната част на бюджета на Общината към 31.10.2011 г. с 20
000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на
Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-10 „Такси за
технически услуги” с 20 000 лв. С цел запазването балансираността на бюджета
на Община-Търговище за 2011 г. след извършеното завишение на приходната
част с 20 000 лв. се извърши завишение към 31.10.2011 г. и на разходната част
на бюджета с 20 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 20 000 лв.,
като завишението на бюджетните кредити се извърши в местна дейност 1 12 122
”Общинска администрация” с 20 000 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 30 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община-Търговище и предвид Заповед № А-151/18.10.2011 г. на
директора на I СОУ „Св. Седмочисленици”- гр. Търговище, за завишение на
бюджета за 2011 г. на училището с получените средства от дарения в размер на
50 лв. извърши към 18.10.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за
2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 50 лв.,
в частта на държавните приходи с 50 лв., като завишението касаеше §
45-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 50 лв., в
частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 50 лв.,
като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 322
”Общообразователни училища - I СОУ „Св. Седмочисленици” – гр.
Търговище”, разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 31 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община-Търговище и предвид Заповед № А-123/11.10.2011 г. на
директора на I СОУ „Св. Седмочисленици”- гр. Търговище, за завишение на
бюджета за 2011 г. на училището във връзка с получените в повече приходи от
такси за ползване на общежитие, извърши към 11.10.2011 г. следната промяна
по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 2 500
лв., в частта на държавните приходи с 2 500 лв., като завишението
касаеше § 27-08 „Такси за ползване на общежитията и други по
образованието”.
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 2 500
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 2
500 лв., като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3
01 332 ”Общежития”, разпределени по параграфи и подпараграфи.
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ОбС-Търговище с т. 32 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище и предвид очакваните постъпления в размер на 2 947 лв.
по бюджета на Общината за 2011 г. от други неданъчни приходи от
мероприятие „Социален патронаж”, извърши към 01.10.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 2 947
лв., в частта на местните приходи с 2 947 лв., като завишението
касаеше § 36-00 „Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-19
„Други неданъчни приходи”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 2 947
лв., в частта на разходите за местни дейности с 2 947 лв., като
завишението касаеше местна дейност 5 32 524 ”Домашен социален
патронаж, трапезарии и други социални услуги”, разпределени по
параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 33 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 01.10.2011 г. на § 27-04 „Такси
за ползване на домашен, социален патронаж и други общински и социални
услуги” в размер на 240 885 лв. по приходната част на бюджета на Общината в
частта му за местните приходи, в частта им за Общинските такси. С разликата
между уточнения план към 01.10.2011 г. на § 27-04 „Такси за ползване на
домашен, социален патронаж и други общински социални услуги” и
първоначалния годишен план на същите, извърши завишение на приходната
част на бюджета на Общината към 01.10.2011 г. с 6 885 лв., в частта на местните
неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата
сума, в конкретност на 27-04 „Такси за ползване на домашен, социален
патронаж и други общински социални услуги” с 6 885 лв. С цел запазването
балансираността на бюджета се извърши завишение към 01.10.2011 г. и на
разходната част на бюджета с 6 885 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 6 885 лв., като завишението на бюджетните кредити се извърши в
местна дейност 5 32 524 ”Домашен социален патронаж, трапезарии и други
социални услуги” с 6 885 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 34 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община-Търговище и предвид получени средства от дарения в
размер на 500 лв. в направление „Култура”, извърши към 01.10.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 500 лв.,
в частта на местните приходи с 500 лв., като завишението касаеше §
45-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната”, подпараграф 45-01 „Текущи дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 500 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 500 лв., като завишението
касаеше местна дейност 7 32 737 ”Оркестри и ансамбли”,
разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 37 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
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на Община-Търговище, извърши към 01.10.2011 г. следната промяна по плана в
приходната и разходната част на бюджета на Община-Търговище за 2011 г.;
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 400 лв.,
в частта на местните приходи с 400 лв., като завишението касаеше §
24-00 „Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-04 „Нетни
приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”;
- намали плана на приходната част на бюджета на Общината с 7 лв., в
частта на местните приходи със 7 лв., като намалението касаеше § 3700 „ Внесен ДДС и други данъци върху продажбите”, подпараграф §
37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия (-)”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 393 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 393 лв., като завишението
касаеше местна дейност 7 32 741 ”Радиотранслационни възли – ОП
„СОД”, разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 40 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 28.10.2011 г. на § 24-06
„Приходи от наеми на земя” в размер на 111 000 лв. по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата
между уточнения план към 28.10.2011 г. на § 24-06 „Приходи от наеми на земя”
и уточнения план към 01.09.2011 г. на същите, извърши завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 28.10.2011 г. с 26 000 лв., в
частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 2406 „Приходи от наеми на земя” с 26 000 лв. С цел запазването на
балансираността на бюджета на Общината се извърши завишение към
28.10.2011 г. и на разходната част на бюджета с 26 000 лв., в частта на разходите
за местни дейности с 26 000 лв., като завишението касаеше местна дейност 8 62
898 „Други дейности по икономиката към Общината - основна дейност с 26 000
лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 58 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид постъпилите в Общината през месец октомври
на 2011 г. средства в размер на 4 973 лв. от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда – София по проект „Парк, с. Дългач,
община Търговище”, извърши към 21.10.2011 г. следната промяна по бюджета
на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 4 973
лв., в частта на местните приходи с 4 973 лв., като завишението
касаеше § 64-00 „Трансфери от/за ПУДОС”, подпараграф 64-01
„Получени трансфери (+)”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 4 973 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 4 973 лв., като завишението
касаеше местна дейност 6 22 629 ”Други дейности по опазване на
околната среда”, като разпределението на бюджетните кредити се
извърши по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 59 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид постъпилите в Общината през месец октомври
на 2011 г. средства в размер на 4 999 лв. от Предприятието за управление на
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дейностите по опазване на околната среда – София по проект „Почистване на
река Врана, възстановяване и озеленяване на зони за отдих в обществено
значими места в град Търговище”, извърши към 24.10.2011 г. следната промяна
по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 4 999
лв., в частта на местните приходи с 4 999 лв., като завишението
касаеше § 64-00 „Трансфери от/за ПУДОС”, подпараграф 64-01
„Получени трансфери (+)”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 4 999 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 4 999 лв., като завишението
касаеше местна дейност 6 22 629 ”Други дейности по опазване на
околната среда”, като разпределението на бюджетните кредити се
извърши по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 36 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, и предвид получените в Общината застрахователни
обезщетения в размер на 1 091 лв. от настъпили застрахователни събития на
застраховано имущество на ОП „СОД”- Търговище, извърши към 01.10.2011 г.
следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 1 091
лв., в частта на местните приходи с 1 091 лв., като завишението
касаеше § 36-00 „Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-12
„Получени други застрахователни обезщетения”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 1 091 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 1 091 лв., като завишението
касаеше местна дейност 8 32 831 ”Управление, контрол и регулиране
на дейностите по транспорта и пътищата – ОП ”СОД”, като
разпределението на бюджетните кредити се извърши по параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 38 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид възстановени средства през месец октомври
2011 г. в размер на 56 400 лв. от МОСВ по ОП „Околна среда” по проект
„Техническа помощ за инвестиционен проект за интегрирано управление и
обезвреждане на отпадъци на Община Търговище и Община Попово” по
Банковата извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проект на ОбщинаТърговище и възстановени по бюджета на Общината, извърши към 25.10.2011 г.
следните промени в приходната и разходната част на бюджета на ОбщинаТърговище за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 56 400
лв., в частта на местните приходи с 56 400 лв., като завишението
касаеше § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни
сметки/фондове
(нето)”,
подпараграф
76-22
„Възстановени заеми (+)”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 56 400
лв., в частта на разходите за местни дейности с 56 400 лв., като
завишението на бюджетните кредити се извърши в местна дейност 6 22
623 ”Чистота” с 56 400 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 25 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
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бюджета на Община-Търговище и предвид Заповед № 187-57/26.10.2011 г. на
директора ОУ „Христо Ботев”- с. Руец, за завишение на бюджета за 2011 г. на
училището с получените средства в размер на 376 лв. във връзка с Програмата
за превенция на отпадането на ромските деца от училище, извърши към
18.10.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши приходната част на бюджета на Общината с 376 лв., в частта
на държавните приходи с 376 лв., като завишението касаеше § 45-00
„Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната”,
подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно
получени суми от страната”;
- завиши разходната част на бюджета на Общината с 376 лв., в частта
на разходите за делегираните от държавата дейности с 376 лв., като
завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 322
”Общообразователни училища - ОУ „Христо Ботев” – с. Руец”,
разпределени по параграфи и подпараграфи.
МФ с Писмо № ФО-53/02.11.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ,
съгласно РМС № 216 от 2011 г. за одобряване на национални програми за
развитие на средното образование и във връзка с писмо на МОМН № 0201-527
от 10.10.2011 г. за разпределянето на средствата по общини, увеличи
бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към 02.11.2011 г.
със 25 509 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§
31-11) със същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет
с 25 509 лв. се извърши в частта на разходите за делегираните от държавата
дейности във функция ”Образование” с 25 509 лв., като разпределението на
бюджетните кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със
Заповед № 3-01-1027/22.11.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-54/02.11.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ в
изпълнение на § 45, ал. 1 от Преходните заключителни разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2011 г. и РМС № 216 от 2011 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование и във
връзка с писмо № 0201-570 от 21.10.2011 г. на МОМН, увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ към 02.11.2011 г. с 15 376 лв., в т. ч. обща
субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума.
Завишението на разходната част със 15 376 лв. се извърши в частта на
делегирана от държавата дейност 3 01 322 ”Общообразователни училища” във
функция „Образование”, като разпределението на бюджетните кредити по
дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 3-011026/22.11.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-57/09.11.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ,
съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2011 г. и във връзка с писмо на
МОМН № 0201-594 от 02.11.2011 г. за разпределението на средства за
допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори
на детски градини, училища и обслужващи звена, увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ към 09.11.2011 г. с 37 222 лв., в т. ч. обща
субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума.
Завишението на разходната част на общинския бюджет със 37 222 лв., в частта
на делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, като
разпределението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-1019/21.11.2011 г. на кмета на
Общината.
На основание § 8 от ПЗР на РБ за 2011 г. се извърши служебна актуализация на
бюджета на Общината с получените на 24.11.2011 г. от III ОУ „П. Р. Славейков”
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гр. Търговище средства от Центърът за образователна интеграция на деца и
учениците от етнически малцинства към Министерството на образованието и
науката в размер на 8 390 лв. за финансиране на одобрени проектни
предложения от Община-Търговище „Пъстра етно плетеница” на III ОУ „П. Р.
Славейков” - гр. Търговище по договор 33.9-007/14.10.2011 г., които са отразени
в приходната част на бюджета по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии,
вноски) между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени
трансфери (+)” със същата сума, в частта за приходите за делегираните от
държавата дейности, а в разходната част на бюджета в делегирана от държавата
дейност 3 01 322 ”Общообразователни училища” - III ОУ „П. Р. Славейков” - гр.
Търговище, функция „Образование”, разпределени по съответните разходни
параграфи и подпараграфи съгласно Заповед № А-ЛС-197/28.11.2011 г. на
директора на III ОУ „П. Р. Славейков” - гр. Търговище.
МФ с Писмо № ФО-61/01.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 от ЗУДБ, чл. 36,
ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета, в изпълнение на чл. 29 и чл. 67 от
ПМС № 334 от 2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България и справка от Общината, по писмо № ФО-6 от 09.03.2011 г., за
необходимите средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на
педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по
образование, финансирани от общинските бюджети, увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към 01.12.2011 г. със 19 875 лв.,
в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със
същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет с 19 875
лв. се извърши в частта на разходите за делегираните от държавата дейности
във функция ”Образование” с 19 875 лв., като разпределението на бюджетните
кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 301-1089/16.12.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-62/01.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ в
изпълнение на чл. 20, ал.1 от Закона за народната просвета, §10, ал. 2 от ПЗР
към Закона за изменение и допълнение на ЗНП, Постановление № 186 от 2010 г.
на Министерски съвет и във връзка с писмо № 0201-642 от 18.11.2011 г. на
МОМН, увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ към
01.12.2011 г. с 41 125 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част 41 125 лв.
се извърши в частта на разходите за делегирани от държавата дейности във
функция ”Образование” със 41 125 лв., като разпределението на бюджетните
кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 301-1089/16.12.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-64/05.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в
изпълнение и § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., съгласно РМС № 216 от
2011 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното
образование и във връзка с писмо на МОМН № 0201-512 от 29.09.2011 г. за
разпределението на средствата по общини, увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ към 05.12.2011 г. с 14 508 лв., в т. ч. обща
субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума.
Завишението на разходната част на общинския бюджет с 14 508 лв. се извърши
в делегирани от държавата дейности във функция ”Образование”, като
разпределението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-1086/16.12.2011 г. на кмета на
Общината.
МФ с Писмо № ФО-66/15.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ,
съгласно РМС № 216 от 2011 г. за одобряване на национални програми за
развитие на средното образование и във връзка с писмо на МОМН № 0201-676
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от 05.12.2011 г. за разпределението на средствата по общини за изпълнение на
дейности по национална програма „Информационни и комуникационни
технологии в училище”, увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с
ЦБ към 15.12.2011 г. с 2 796 лв., в т. ч. обща субсидия за държавни дейности (§
31-11) със същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет
се извърши в делегирани от държавата дейности във функция ”Образование”,
като разпределението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-1107/21.12.2011 г. на кмета на
Общината.
МФ с Писмо № ФО-67/15.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ,
Решение на Министерски съвет № 216 от 2011 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование и във връзка с писмо № 0201-686
от 07.12.2011 г. на МОМН за разпределение на средства по общини, увеличи
бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ към 15.12.2011 г. с 5 493 лв., в
т. ч. обща субсидия и други трансфери да държавни дейности (§ 31-11) със
същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет с 5 493 лв.
се извърши в делегирани от държавата дейности във функция ”Образование”,
като разпределението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и
подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-1108/21.12.2011 г. на кмета на
Общината.
МФ с Писмо № ФО-69/19.12.2011 г., на основание чл.34, ал.2 от Закона за
устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл.11 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2011 г. и
предложение с писмо № 0201-726/12.12.2011 година на Министерството на
образованието, младежта и науката, увеличи бюджетните взаимоотношения на
Общината с ЦБ към 19.12.2011 г. с 1 680 лв., в т. ч. обща субсидия и трансфери
за държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната
част на общинския бюджет с 1 680 лв. се извърши в делегирани от държавата
дейности 3 01 322 ”Общообразователни училища”, като разпределението по
дейности, параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 301.1120/23.12.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФРС-10/06.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. ал. 1 и 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет, увеличи бюджетните
взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011г. към 06.12.2011 г. със 455 667 лв.,
в т. ч. получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в
СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31-28) със същата сума. Завишението на разходната
част на общинския бюджет със 455 667 лв. се извърши в частта на делегираните
от държавата дейности, като разпределението на завишението на бюджетните
кредити по държавни дейности се извърши съгласно Заповед № З-011087/16.12.2011 г. на кмета на Общината, както следва:
- делегирана от държавата дейност 5 31 589 „Други служби и дейности
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – с 318 298 лв.;
- делегирана от държавата дейност 8 31 849 „Други дейности по
транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – с 37 239 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 31 389 „Други дейности по
образованието” – с 100 130 лв.
ОбС-Търговище с т. 10.1 и т. 10. 2 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г.,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище и в изпълнение на
Писмо № 08-00-1452/06.12.2011 г. на МФ завиши приходната част на бюджета
на Община-Търговище към 06.12.2011 г. с 16 886 лв., в т. ч. завиши плана на
получени от общини целеви трансфери от ЦБ (§ 31-18) в частта на местните
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приходи с 16 886 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната част с 16 886 лв. ОбС-Търговище
извърши завишение и на разходната част на бюджета с 16 886 лв. в частта му за
местни дейности, в частта за функция ”Разходи некласифицирани в други
функции”, в частта за местна дейност 9 02 910 ”Разходи за лихви”, като
разпределението на средствата предоставени с Писмо № 08-00-1452/06.12.2011
г. на МФ по параграфи и подпараграфи се извърши в завишение на съответните
бюджетни кредити.
ОбС-Търговище с т. 7 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид
постъпилите за периода 01.07.2011 г. -30.11.2011 г. средства от дарения от
страната в размер на 5 419 лв. в мероприятие Библиотека „Петър Стъпов”,
извърши към 08.11.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.
- завиши приходната част на бюджета на Общината с 5 419 лв., в
частта на местните приходи с 5 419 лв., като завишението касаеше §
45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши разходната част на бюджета на Общината с 5 419 лв., в
частта на разходите за делегираните от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер с 5 419 лв., като
завишението касаеше делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 7 33 751 ”Библиотеки
с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други”, като разпределението на завишенията на
бюджетните кредити се извърши по съответните параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 72 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 01.11.2011 г. на § 24-06
„Приходи от наеми на земя” в размер на 141 000 лв. по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните неданъчни приходи. С разликата
между уточнения план към 01.11.2011 г. на § 24-06 „Приходи от наеми на земя”
и уточнения план към 28.10.2011 г. на същите, извърши завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 01.11.2011 г. с 30 000 лв., в
частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 2406 „Приходи от наеми на земя” с 30 000 лв. С цел запазването на
балансираността на бюджета на Общината се извърши завишение към
01.11.2011 г. и на разходната част на бюджета с 30 000 лв., в частта на разходите
за местни дейности с 30 000 лв., като завишението касаеше местна дейност 8 62
898 „Други дейности по икономиката към Общината - основна дейност с 30 000
лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 67 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 01.11.2011 г. на § 27-11 „Такси
за административни услуги” в размер на 155 000 лв. по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за
Общинските такси. С разликата между уточнения план към 01.11.2011 г. на §
27-11 „Такси за административни услуги” и уточнения план към 31.10.2011 г. на
същите извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към
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01.11.2011 г. с 15 000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-11
„Такси за административни услуги” с 15 000 лв. С цел запазването на
балансираността на бюджета на Общината за 2011 г. след извършеното
завишение на приходната му част с 15 000 лв. се извърши завишение към
01.11.2011 г. и на разходната част на бюджета с 15 000 лв., в частта на разходите
за местна дейност 1 12 122 ”Общинска администрация” с 10 000 лв., и местна
дейност 8 62 898 ”Други дейности по икономиката – към Общината – основна
дейност” с 5 000 лв. по съответните параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 68 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, прие уточнен план към 01.11.2011 г. на § 27-10 „Такси
за технически услуги” в размер на 155 000 лв. по приходната част на бюджета
на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските
такси. С разликата между уточнения план към 01.11.2011 г. на § 27-10 „Такси за
технически услуги” и уточнения план към 31.10.2011 г. на същите извърши
завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.11.2011 г. с 15
000 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на
Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-10 „Такси за
технически услуги” с 15 000 лв. С цел запазването на балансираността на
бюджета на Общината за 2011 г. след извършеното завишение на приходната му
част с 15 000 лв. се извърши завишение към 01.11.2011 г. и на разходната част
на бюджета с 15 000 лв., в частта на разходите за местна дейност 1 12 122
”Общинска администрация” с 15 000 лв. по съответните параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 66 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид очакваното изпълнение за 2011 г. на Данъчните
приходи с общински характер по общинския бюджет, прие уточнен план към
01.11.2011 г. на всичко Данъчни приходи с общински характер в размер на 2 636
028 лв., в т. ч. по пълна бюджетна класификация. С разликата между уточнения
план към 01.11.2011 г. на Данъчните приходи с общински характер по
приходната част на общинския бюджет и уточнения план към 19.09.2011 г. на
същите, извърши промяна по пълна бюджетна класификация на параграфите и
подпараграфите на Данъчните приходи с общински характер по общинския
бюджет към 01.11.2011 г., като завиши общо приходната част на бюджета със
120 000 лв., в т. ч. завиши плана на местните приходи със същата сума, в т. ч.
завиши
плана
на
всичко Данъчни приходи с общински характер със 120 000. С цел запазването
на балансираността на бюджета на Общината за 2011 г. след извършеното
завишение на приходната му част със 120 000 лв., извърши завишение към
01.11.2011 г. и на разходната част на бюджета със 120 000 лв., в частта на
разходите за местни дейности със 120 000 лв., като завишението на бюджетните
кредити се извърши по дейности както следва:
- местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по икономиката - към
Общината - основна дейност” с 15 000 лв.
- местна дейност 4 02 431 ”Детски ясли, детски кухни и яслени групи
в ОДЗ” с 54 980 лв.
- местна дейност 3 02 336 ”Столове – основна дейност” с 20 658 лв.
- местна дейност 6 12 604 ”Осветление на улици и площади” с 29 362
лв.
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ОбС-Търговище с т. 65 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид възстановени средства в размер на 28 187 лв. от
Агенцията по заетостта по „Развитие на човешките ресурси” по проект „Нов
избор - развитие и реализация” по Банковата извънбюджетна сметка с код 7443
за средства по проекти на Община-Търговище и възстановени по бюджета на
Общината и предвид необходимостта от завишение на бюджетните кредити за
някои местни дейности по общинския бюджет, извърши към 01.11.2011 г.
следните промени в приходната и разходната част на бюджета на ОбщинаТърговище за 2011 г.:
o завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 28 187 лв.,
в частта на местните приходи с 28 187 лв., като завишението касаеше §
76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни
сметки/фондове (нето)”, подпараграф 76-22 „Възстановени заеми (+)”;
o завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 28 187 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 28 187 лв., като завишението
на бюджетните кредити се извърши в местна дейност 8 62 898 ”Други
дейности по икономиката - към Общината - основна дейност” с 28 187
лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 07.11.2011 г. с получените в
Община-Търговище средства от Областна администрация гр. Търговище в
размер на 82 830 лв. за финансиране на разходите за възнаграждения и
осигуровки на СИК, и на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
общински съветници и кметове през 2011 г., които са отразени по приходната
част на бюджета по § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки (нето)”,
подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)” в частта за приходите за
делегираните от държавата дейности, а в разходната част на бюджета в
делегирана от държавата дейност 1 11 117 ”Държавни и общински служби и
дейности по изборите”, по съответните разходни параграфи и подпараграфи за
трудови разходи.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 07.11.2011 г. с получените в
Община-Търговище средства от Областна администрация гр. Търговище в
размер на 9 244 лв. за финансиране на разходите за възнаграждения и
осигуровки на ОИК, и на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
общински съветници и кметове през 2011 г., които са отразени по приходната
част на бюджета по § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки (нето)”,
подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)” в частта за приходите за
делегираните от държавата дейности, а в разходната част на бюджета в
делегирана от държавата дейност 1 11 117 ”Държавни и общински служби и
дейности по изборите”, по съответните разходни параграфи и подпараграфи за
трудови разходи.
На основание § 8 на ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. към 25.11.2011 г. с получените в
Община-Търговище средства от Областна администрация гр. Търговище в
размер на 2 465 лв. за финансиране на разходите за възнаграждения и
осигуровки на ОИК, СИК и на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
общински съветници и кметове през 2011 г., които са отразени по приходната
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част на бюджета по § 61-00 „Трансфери между бюджетни сметки (нето)”,
подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)” в частта за приходите за
делегираните от държавата дейности, а в разходната част на бюджета в
делегирана от държавата дейност 1 11 117 ”Държавни и общински служби и
дейности по изборите”, по съответните разходни параграфи и подпараграфи за
трудови разходи.
ОбС-Търговище с т. 13 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
1053-211/28.11.2011 г. на директора на I ОУ ”Христо Ботев” – гр. Търговище за
завишение на бюджета за 2011 г. на училището с получени застрахователни
обезщетения в размер на 23 лв. от настъпили застрахователни събития на
застраховано имущество, извърши към 28.11.2011 г. следната промяна по
бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши приходната част на бюджета на Общината с 23 лв., в частта
на държавните приходи с 23 лв., като завишението касаеше § 36-00
”Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-11 ”Получени
застрахователни обезщетения за ДМА”;
- завиши разходната част на бюджета на Общината с 23 лв., в частта
на разходите за делегираните от държавата дейности с 23 лв., като
завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 322
”Общообразователни училища - I ОУ „Христо Ботев” – гр.
Търговище”, а разпределението на бюджетните кредити се извърши
по съответните параграфи и подпараграфи.
МФ с Писмо № ФО-73/21.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 71 Постановление
№ 334 на Министерски съвет от 29 декември 2010 година за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2011 г. и предоставената от
общината справка за фактически изплатените средства за лекарства на
ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и
военноинвалидите съгласно Писмо № ФО-58/2011 г. на дирекция ”Финанси на
общините”, увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г.
към 21.12.2011 г. със 19 517 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за
държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част
на общинския бюджет с 19 517 лв. се извърши в частта на разходите за
делегирана от държавата дейност 4 01 469 ”Други дейности по
здравеопазването” във функция „Здравеопазване”, като разпределението на
завишението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се
извърши със Заповед № 3-01-1121/23.12.2011 г. на кмета на Общината.
МФ с Писмо № ФО-72/21.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 68, ал. 1 на
Постановление № 334 на Министерски съвет от 29 декември 2010 година за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. и
предоставената от общината справка за фактически изплатените средства за
пътни разходи на правоимащи болни, съгласно писмо № ФО-5/2011 г., увеличи
бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011 г. към 21.12.2011 г.
със 443 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§
31-11) със същата сума. Завишението на разходната част на общинския бюджет
с 443 лв. се извърши в частта на разходите за делегирана от държавата дейност
4 01 469 ”Други дейности по здравеопазването” във функция „Здравеопазване”,
като разпределението на завишението на бюджетните кредити по дейности,
параграфи и подпараграфи се извърши със Заповед № 3-01-1122/23.12.2011 г. на
кмета на Общината.
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МФ с Писмо № ФО-70/20.12.2011 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет, в изпълнение на чл. 66, ал. 1 от
Постановление № 334 на Министерски съвет от 29 декември 2010 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г., съгласно
Писмо № ФО-81/30.12.2010 г. на Министерството на финансите и въз основа на
предоставената от общината справка за фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за четвъртото тримесечие по реда на Наредбата за
определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с
ПМС № 167 от 17.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от
24.06.2011 г., увеличи бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ за 2011
г. към 20.12.2011 г. със 4 680 лв., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за
държавни дейности (§ 31-11) със същата сума. Завишението на разходната част
на общинския бюджет с 4 680 лв. се извърши в частта на разходите за
делегирана от държавата дейност 8 61 898 ”Други дейности по икономиката”
във функция „Икономически дейности и услуги”, като разпределението на
завишението на бюджетните кредити по дейности, параграфи и подпараграфи се
извърши със Заповед № 3-01-1119/23.12.2011 г. на кмета на Общината.
ОбС-Търговище с т. 62 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, предвид ПМС № 207/16.09.2010 г. за определяне на
размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на
отпадъците и предвид преведените отчисления в размер общо на 14 755 лв. по
чл. 71е от Закона за управление на отпадъците от Община-Попово за I, II и III
тримесечие на 2011 г. по сметки на Община-Търговище и преведени от РИОСВ
– Шумен, извърши промяна към 01.11.2011 г. на плановете на § 61-01
”Получени трансфери (+)” и § 93-39 ”Друго финансиране (+/-)” по приходната
част на бюджета на Община-Търговище за 2011 г., в частта му за местните
приходи, както следва:
- увеличи плана на § 61-01 ”Получени трансфери (+)” с 14 755 лв.;
- намалява плана на § 93-39 ”Друго финансиране (+/-)” с 14 755 лв.
ОбС-Търговище с т. 63 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище и предвид преведените от Община-Попово отчисления в
размер общо на 11 849 лв. по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците за
десетте месеца от началото на 2011 г. по набирателната сметка на ОбщинаТърговище, прехвърлени по бюджетната сметка на Община-Търговище и
преведени на РИОСВ – Шумен, извърши промяна към 07.11.2011 г. на
плановете на § 36-19 ”Други неданъчни приходи” и § 93-39 ”Друго финансиране
(+/-)” по приходната част на бюджета на Община-Търговище за 2011 г., в частта
му за местните приходи, както следва:
- увеличи плана на § 36-19 ”Други неданъчни приходи” с 11 849 лв.;
- намали плана на § 93-39 ”Друго финансиране (+/-)” с 11 849 лв.
ОбС-Търговище с т. 70 от Решение № 3, Протокол № 4/22.12.2011 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от ЗОБ и чл.38, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община-Търговище, извърши промяна към 01.11.2011 г. на плановете на §
37-02 ”Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюджетните
предприятия (-)” и § 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху
продажбите (-)” по приходната част на бюджета на Община-Търговище за 2011
г., в частта му за местните приходи, както следва:
- увеличи плана на § 37-02 ”Внесен данък върху приходите от стопанска
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та дейност на бюджетните предприятия (-)” с 1 300 лв.;
- намали плана на § 37-09 ”Внесени други данъци, такси и вноски върху
продажбите (-)” с 1 300 лв.
На основание § 8 на ЗДБ на РБ за 2011 г., във връзка с Писмо № 12-00447/23.12.2011 г. на Агенция “Пътна Инфраструктура” се извърши служебно
завишение на бюджета на Община-Търговище за 2011 г. с получените през
месец декември 2011 г. средства от 3 330 лв. от Агенция Пътна инфраструктура
за дяловото участие на АПИ, втори транш зимно поддържане на
Републиканските пътища в границите на градовете за 2011 г., които са отразени
в приходната част на бюджета за 2011 г. по параграф 61-00 „Трансфери
(субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01
„Получени трансфери (+)” в частта за приходите за местни дейности, а в
разходната част на бюджета в местна дейност 8 32 832 ”Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” по параграф 10-00 „Издръжка”,
подпараграф 10-30 „Текущ ремонт”.
Предложено е на ОбС-Търговище, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Търговище и в изпълнение на Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г. на МФ да
завиши приходната част на бюджета на Община-Търговище към 30.12.2011 г. с
16 530 лв., в т. ч. да завиши плана на получени от общини целеви трансфери от
ЦБ (§ 31-18) в частта на местните приходи с 16 530 лв. С цел запазването на
балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната част
с 16 530 лв. е предложено на ОбС-Търговище да извърши завишение и на
разходната част на бюджета с 16 530 лв. в частта му за местни дейности, в
частта за функция ”Разходи некласифицирани в други функции”, в частта за
местна дейност 9 02 910 ”Разходи за лихви”, като разпределението на
средствата предоставени с Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г. на МФ по
параграфи и подпараграфи да се извърши в завишение на съответните
бюджетни кредити.
На основание § 8 на ЗДБ на РБ за 2011 г., във връзка с Писмо № 08-00207/21.12.2011 г. на Министерството на здравеопазването се извърши служебно
завишение на бюджета на Община-Търговище за 2011 г. с получените през
месец декември 2011 г. средства от 1 555 лв. от Министерството на
здравеопазването предназначени за Общинския съвет по наркотични вещества и
Превантивния информационен център към него, които са отразени в приходната
част на бюджета за 2011 г. по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски)
между бюджетни сметки (нето)”, подпараграф 61-01 „Получени трансфери (+)”
в частта за приходите за държавни дейности, а в разходната част на бюджета в
делегирана от държавна дейност 2 21 239 ”Други дейности по вътрешната
сигурност” във функция ”Отбрана и сигурност”, като разпределението на
бюджетните кредити, се извърши по дейности, параграфи и подпараграфи .
ОбС-Търговище с т. 16 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г. на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, прие уточнен план
към 01.12.2011 г. на § 27-02 ”Такси за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването” в размер на 100 925 лв. по приходната част на бюджета на
Общината за 2011 г., в частта му за местните приходи, в частта им за
Общинските такси. С разликата между уточнения план към 01.12.2011 г. на §
27-02 ”Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването” и
уточнения план към 01.09.2011 г. на същите, извърши намаление на приходната
част на бюджета на Общината към 01.12.2011 г. с 6 075 лв., в частта на местните
неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата
сума, в конкретност на § 27-02 ”Такси за ползване на детски ясли и други по
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здравеопазването” с 6 075 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното намаление на приходната му част с 6 075 лв. ОбСТърговище, извърши намаление към 01.12.2011 г. и на разходната част на
бюджета с 6 075 лв., в частта на разходите за местни дейности с 6 075 лв., като
намалението на бюджетните кредити се извърши в местна дейност 4 02 431
”Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” с 6 075 лв. разпределени по
параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 15 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, прие уточнен план
към 30.12.2011 г. на § 27-07 ”Такси за битови отпадъци” в размер на 2 920 714
лв. по приходната част на бюджета на Общината за 2011 г., в частта му за
местните приходи, в частта им за Общинските такси. С разликата между
уточнения план към 30.12.2011 г. на § 27-07 ”Такси за битови отпадъци” и
първоначалния годишен план на същите, извърши завишение на приходната
част на бюджета на Общината към 30.12.2011 г. с 281 182 лв., в частта на
местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-07 ”Такси за битови отпадъци” с 281 182
лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното
завишение на приходната му част с 281 182 лв. ОбС-Търговище извърши
завишение към 30.12.2011 г. и на разходната част на бюджета с 281 182 лв., в
частта на разходите за местни дейности с 281 182 лв., като завишението на
бюджетните кредити се извърши както следва:
- местна дейност 6 22 623 ”Чистота” с 241 620 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи.
- местна дейност 6 22 627 ”Управление на дейностите по отпадъците”
39 562 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебно
завишение на бюджета на Общината за 2011 г. с получените през месец
декември на 2011 г. от Регионална библиотека „Петър Стъпов” гр. Търговище
средства от Министерство на културата в размер на 15 000 лв. за реализиране на
програма “Български библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност”, които са отразени по приходната част на бюджета по § 61-00
„Трансфери между бюджетни сметки(нето)”, подпараграф 61-01 „Получени
трансфери (+)”, в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а
в разходната част на бюджета в делегирана от държавата дейност – 7 31 751
“Библиотеки с регионален характер”, по съответните разходни параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 18 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, прие уточнен план
към 01.12.2011 г. на § 27-15 ”Такси за откупуване на гробни места” в размер на
14 230 лв. по приходната част на бюджета на Общината за 2011 г., в частта му за
местните приходи, в частта им за Общинските такси. С разликата между
уточнения план към 01.12.2011 г. на § 27-15 ”Такси за откупуване на гробни
места” и първоначалния годишен план на същите извърши завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2011 г. с 1 230 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-15 ”Такси за откупуване на гробни
места” с 1 230 лв. С цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната му част с 1 230 лв. ОбС-Търговище,
извърши завишение към 01.12.2011 г. и на разходната част на бюджета с 1 230
лв., в частта на разходите за местни дейности с 1 230 лв., като завишението на
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бюджетните кредити, се извърши в местна дейност 7 32 745 ”Обредни домове и
зали - основна дейност” с 1 230 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 19 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид
постъпления по бюджета на Общината за 2011 г. от други неданъчни приходи от
мероприятие „Обредни домове и зали”, извърши към 01.12.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 4 573
лв., в частта на местните приходи с 4 573 лв., като завишението
касаеше § 36-00 ”Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-19
”Други неданъчни приходи”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 4 573
лв., в частта на разходите за местни дейности с 4 573 лв., като
завишението касаеше местна дейност 7 32 745 ”Обредни домове и
зали – основна дейност”, а разпределението на бюджетните кредити
се извърши по съответните параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 17 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г. на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, прие уточнен план
към 01.12.2011 г. на § 27-01 ”Такси за ползване на детски градини” в размер на
409 840 лв. по приходната част на бюджета на Общината за 2011 г., в частта му
за местните приходи, в частта им за Общинските такси. С разликата между
уточнения план към 01.12.2011 г. на 27-01 ”Такси за ползване на детски
градини” и първоначалния годишен план на същите извърши завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2011 г. с 17 223 лв., в
частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на
Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-01 ”Такси за
ползване на детски градини” с 17 223 лв. С цел запазването на балансираността
на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 17 223 лв.
ОбС-Търговище, извърши завишение към 01.12.2011 г. и на разходната част на
бюджета с 17 223 лв., в частта на разходите за местни дейности с 17 223 лв.,
като завишението на бюджетните кредити се извърши по дейности, както
следва:
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 1”Веселушко” – гр. Търговище” с 1 612 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 2 ”Осми март” – гр. Търговище” с 1 693 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 3 „Здравец” – гр. Търговище с филиал в с. Разбойна” с 1
077 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 4 „Славейче” – гр. Търговище с филиал в с. Голямо
Соколово” с 971 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 5 „Червената шапчица” – гр. Търговище с филиал в с.
Стража” с 1 290 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 6 „Пролет” – гр. Търговище” с 1 398 лв.
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 7 ”Снежанка” – гр. Търговище” с 1 470 лв.
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местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 8 ”Слънце” – гр. Търговище” с 1 752 лв.
местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 9 „Приказка” – гр. Търговище с филиали в с. Лиляк” и с.
Божурка с 1 251 лв.

местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № 10 ”Радост” – гр. Търговище с филиал в кв. Въбел” с 926
лв.
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ОДЗ „Пчелица” – гр. Търговище” с 1 326 лв.
 местна дейност 3 02 311 ” Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ № „1-ви юни” – с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево,
с. Баячево и с. Дългач” с 629 лв.
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ „Зорница” – с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Голямо
Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково” с 617 лв.
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ „Мир” – с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с.
Драгановец” с 572 лв.
 местна дейност 3 02 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ ЦДГ „1-ви юни” – с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с.
Пробуда с. Острец и с. Надарево” с 639 лв.
ОбС-Търговище с т. 20 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, прие уточнен план
към 01.12.2011 г. на § 27-04 ”Такси за ползване на домашен социален патронаж
и други общински социални услуги” в размер на 240 733 лв. по приходната част
на бюджета на Общината за 2011 г., в частта му за местните приходи, в частта
им за Общинските такси. С разликата между уточнения план към 01.12.2011 г.
на 27-04 ”Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги” и уточнения план към 01.10.2011 г. на същите, извърши
намаление на приходната част на Общината към 01.12.2011 г. с 152 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на 27-04 ”Такси за ползване на домашен
социален патронаж и други общински социални услуги” с 152 лв. С цел
запазването на балансираността на бюджета след извършеното намаление на
приходната му част с 152 лв. ОбС-Търговище, извърши намаление към
01.12.2011 г. и на разходната част на бюджета с 152 лв., в частта на разходите за
местни дейности с 152 лв., като намалението на бюджетните кредити се
извърши в местна дейност 5 32 589 ”Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта” с 152 лв. по съответните параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 21 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид
постъпления по бюджета на Общината за 2011 г. от други неданъчни приходи от
мероприятие „Социален патронаж”, извърши към 01.12.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 306
лв., в частта на местните приходи с 306 лв., като завишението касаеше
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§ 36-00 ”Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-19 ”Други
неданъчни приходи”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 306
лв., в частта на разходите за местни дейности с 306 лв., като
завишението касаеше местна дейност 5 32 524 ”Домашен социален
патронаж, трапезарии и други социални услуги”, а разпределението
на завишението на бюджетните кредити се извърши по съответните
параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 22 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид получените
за периода 01.07.2011 г. – 31.12.2011 г. средства от дарения в размер на 7 831 лв.
в мероприятие „Други дейности по икономиката – ЦМДИ”, извърши към
01.12.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 7 831
лв., в частта на местните приходи с 7 831 лв., като завишението
касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 7 831
лв., в частта на разходите за местни дейности с 7 831 лв., като
завишението касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката - ЦМДИ”, а разпределението на бюджетните кредити се
извърши по съответните параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 24 от Решение №1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
А-462/28.12.2011 г. на директора на I СОУ „Свети Седмочисленици” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от начислена
лихва по валутна сметка в размер на 18 лв., извърши към 28.12.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 18 лв.,
в частта на държавните приходи с 18 лв., като завишението касаеше §
24-00 ”Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-08
”Приходи от лихви по текущи банкови сметки”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 18 лв.,
в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 18 лв.,
като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 388
”Международни програми и споразумения, дарения и помощи от
чужбина - I СОУ „Свети Седмочисленици” – гр. Търговище”, а
разпределението на завишението на бюджетните кредити се извърши
по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 25 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
А-359/21.12.2011 г. на директора на I СОУ „Свети Седмочисленици” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището с 1 490 лв. от
получени в повече приходи от такси за ползване на общежитие, извърши към
21.12.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 1 490
лв., в частта на държавните приходи с 1 490 лв., като завишението
касаеше § 27-00 ”Общински такси”, подпараграф 27-08 ”Такси за
ползване на общежитие и други по образованието”;
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- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 1 490
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 1
490 лв., като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3
01 332 ”Общежития”, а разпределението на завишението на
бюджетните кредити се извърши по съответните параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 26 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
А-360/21.12.2011 г. на директора на I СОУ „Свети Седмочисленици” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от получено
дарение от училищното настоятелство в размер на 2 020 лв., извърши към
21.12.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 2 020
лв., в частта на държавните приходи с 2 020 лв., като завишението
касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 2 020
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 2
020 лв., като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3
01 322 ”Общообразователни училища - I СОУ „Свети
Седмочисленици” – гр. Търговище”, а разпределението на
завишението на бюджетните кредити се извърши по съответните
параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 27 от Решение №1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
А-358/20.12.2011 г. на директора на I СОУ „Свети Седмочисленици” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от получено
дарение от Нешънъл Джиографик в размер на 105 лв., извърши към 20.12.2011
г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 105
лв., в частта на държавните приходи с 105 лв., като завишението
касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 105
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с
105 лв., като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3
01 322 ”Общообразователни училища - I СОУ „Свети
Седмочисленици” – гр. Търговище”, а разпределението на
завишението на бюджетните кредити се извърши по съответните
параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 28 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
199/28.12.2011 г. на директора на Спортно училище „Никола Симов” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от получени
дарения в размер на 6 480 лв., извърши към 02.12.2011 г. следната промяна по
бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 6 480
лв., в частта на държавните приходи с 6 480 лв., като завишението
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касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 6 480
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 6
480 лв., като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3
01 324 ”Спортни училища - СУ „Никола Симов” – гр. Търговище”, а
разпределението на завишението на бюджетните кредити се извърши
по съответните параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 29 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
А-393/29.12.2011 г. на директора на II СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр.
Търговище за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от начислена
лихва по валутна сметка в размер на 17 лв., извърши към 29.12.2011 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 17 лв.,
в частта на държавните приходи с 17 лв., като завишението касаеше §
24-00 ”Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-08
”Приходи от лихви по текущи банкови сметки”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 17 лв.,
в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 17 лв.,
като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 388
”Международни програми и споразумения, дарения и помощи от
чужбина - II СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище”, а
разпределението на завишението на бюджетните кредити се извърши
по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 32 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
1084-242/12.12.2011 г. на директора на I ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище за
намаление на бюджета за 2011 г. на училището от получените в по-малко
приходи от наеми на имущество, извърши към 12.12.2011 г. следната промяна
по бюджета на Общината за 2011 г.:
- намали плана на приходната част на бюджета на Общината с 90 лв.,
в частта на държавните приходи с 90 лв., като намалението касаеше §
24-00 ”Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-05
”Приходи от наеми на имущество”;
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 3 лв., в
частта на държавните приходи с 3 лв., като завишението касаеше § 3700 ”Внесен ДДС и други данъци върху продажбите”, подпараграф 3702 ”Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на
бюджетните предприятия (-)”;
- намали плана на разходната част на бюджета на Общината с 87 лв.,
в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 87
лв., като намалението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01
322 ”Общообразователни училища – I ОУ „Христо Ботев” – гр.
Търговище”, а разпределението на намалението на бюджетните
кредити се извърши по параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 31 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
214/29.12.2011 г. на директора на IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище за
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завишение на бюджета за 2011 г. на училището от начислена лихва по валутна
сметка в размер на 7 лв., извърши към 29.12.2011 г. следната промяна по
бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 7 лв., в
частта на държавните приходи с 7 лв., като завишението касаеше § 2400 ”Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-08 ”Приходи
от лихви по текущи банкови сметки”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 7 лв., в
частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 7 лв.,
като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 388
”Международни програми и споразумения, дарения и помощи от
чужбина – IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище”, а разпределението
на завишението на бюджетните кредити се извърши по параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 33 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид
постъпилите за месец декември 2011 г. средства от дарения от страната в
размер на 2 616 лв. в мероприятие Библиотека „Петър Стъпов”, извърши към
01.12.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 2 616
лв., в частта на местните приходи с 2 616 лв., като завишението
касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 2 616
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер с 2 616 лв., като
завишението касаеше делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 7 33 751 ”Библиотеки
с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други”, като разпределението на завишенията на
бюджетните кредити се извърши по съответните параграфи и
подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 30 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид Заповед №
93/28.12.2011 г. на директора на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”– гр. Търговище
за завишение на бюджета за 2011 г. на училището от начислена лихва по
валутна сметка в размер на 24 лв., извърши към 01.12.2011 г. следната промяна
по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 24 лв.,
в частта на държавните приходи с 24 лв., като завишението касаеше §
24-00 ”Приходи и доходи от собственост”, подпараграф 24-08
”Приходи от лихви по текущи банкови сметки”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 24 лв.,
в частта на разходите за делегираните от държавата дейности с 24 лв.,
като завишението касаеше делегирана от държавата дейност 3 01 388
”Международни програми и споразумения, дарения и помощи от
чужбина – ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” – гр. Търговище”, а
разпределението на завишението на бюджетните кредити се извърши
по параграфи и подпараграфи.
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На основание § 8 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 г. се извърши служебна
актуализация на бюджета на Общината с получените през четвъртото
тримесечие средства от 79 347 лв. от МТСП по програмите и мерките за заетост,
като средствата са за трудови разходи за периода от 01.10.2011 г. -31.12.2011 г.
на лицата, наети по програмите и са отразени в приходната част на бюджета по
параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки
(нето)”, подпараграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване
на заетост(+/-)”, в частта за приходите за делегираните от държавата дейности, а
в разходната част в държавна дейност 5 31 532 „Програми за временна заетост”
по съответните разходни параграфи и подпараграфи за трудови разходи.
ОбС-Търговище с т. 39 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извърши промяна
към 01.12.2011 г. на плана на приходната част на бюджета на Общината за 2011
г., както следва:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 29 593
лв., в частта на местните приходи с 29 593 лв., като завишението
касаеше § 28-00 ”Глоби, санкции и наказателни лихви”, подпараграф
28-02 ”Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 29 593
лв., в частта на разходите за местни дейности с 29 593 лв., като
завишението на бюджетните кредити се извърши по дейности,
параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 6 12 604 ”Осветление на улици и площади” с
16 038 лв.
- местна дейност 7 22 714 ”Спортни бази за спорт за всички –
Община” с 13 555 лв.
ОбС-Търговище с т. 44 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище и предвид получени
в Общината застрахователни обезщетения в размер на 113 лв. от настъпили
застрахователни събития на застраховано имущество на ОП „СОД” –
Търговище, извърши към 30.12.2011 г. следната промяна по бюджета на
Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 113
лв., в частта на местните приходи с 113 лв., като завишението касаеше
§ 36-00 ”Други неданъчни приходи”, подпараграф 36-11 ”Получени
застрахователни обезщетения за ДМА”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 113 лв.,
в частта на разходите за местни дейности с 113 лв., като завишението
касаеше местна дейност 7 32 741 ”Радиотранслационни възли – ОП
„СОД””, а разпределението на завишението на бюджетните кредити
се извърши по съответните параграфи и подпараграфи.
ОбС-Търговище с т. 46 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид постъпили
средства от дарения от страната в размер на 1 000 лв. в Община-Търговище,
извърши следната промяна по бюджета на Общината за 2011 г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 1 000
лв., в частта на местните приходи с 1 000 лв., като завишението
касаеше § 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
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суми от страната”, подпараграф 45-01 ”Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми от страната”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 1 000
лв., в частта на разходите за местни дейности с 1 000 лв., като
завишението касаеше местна дейност 8 62 898 ”Други дейности по
икономиката – към Общината – основна дейност” , като
разпределението на завишението на бюджетните кредити се извърши
по съответните параграфи и подпараграфи.
- ОбС-Търговище с т. 34 от Решение № 1, Протокол № 6/26.01.2012 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид
постъпилите от „Охрана, паркинги и терени Търговище” ЕООД в ликвидация по
набирателната сметка на Общината и прехвърлени по бюджета на Общината на
28.12.2011 г. средства в размер на 100 946 лв. от ликвидационни дялове,
извърши към 28.12.2011 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2011
г.:
- завиши плана на приходната част на бюджета на Общината с 100
946 лв., в частта на местните приходи с 100 946 лв., като завишението
касаеше § 70-00 ”Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)”,
подпараграф 70-10 ”Постъпления от продажби на дялове, акции и
съучастия, и от ликвидационни дялове (+)”;
- завиши плана на разходната част на бюджета на Общината с 100 946
лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер с 12 515 лв. и в частта
на разходите за местни дейности с 88 431 лв., като завишението на
бюджетните кредити се извърши по дейности, параграфи и
подпараграфи, както следва:
- делегирана от държавата дейност – дофинансирана с приходи с
общински характер 1 13 117 „Държавни и общински служби и
дейности по изборите – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други” с 12 515 лв.
- местна дейност 5 32 524 „Домашен социален патронаж,
трапезарии и други социални услуги” с 13 740 лв.
- местна дейност 8 62 898 „Други дейности по икономиката –
към Общината – основна дейност” с 74 691 лв.
Уточнения план към 31.12.2011 г. на общо приходи по бюджета на Общината е 31
976 865 лв.
През IV-то тримесечие на 2011 г. по отношение на разходната част на бюджета се
извършиха уточнявания на годишния план. Извършено беше а и е предложено вътрешно
коригиране по параграфи за мероприятията и групите, при които имаше превишение на
отчетните параграфи, спрямо годишния план. Тези корекции бяха извършени с решения на
ОбС-Търговище и предложени такива. Увеличенията и намаленията се извършиха от един
параграф за сметка на други в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без да
се изменя общия й размер.
ОбС-Търговище със свои решения, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище,
чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община-Търговище извърши прехвърляния на бюджетни кредити
между местните дейности и от местните дейности към делегирани от държавата дейности
- дофинансирани с приходи с общински характер, без да се променя общия размер на
бюджета.
Беше намаляван резервния бюджетен кредит, като същевременно се завишаваха
бюджетните кредити за дейностите с необходимост от такива кредити.
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Предложени са прехвърляния на бюджетни кредити вътрешно в отделните
делегирани от държавата дейности и в местните дейности в разходната част на общинския
бюджет за 2011 г.
Изпълнението на приходната част на бюджета на Общината към 31.12.2011 г. е
представено в Приложение № 1.
Анализът на приходната част на бюджета към 31.12.2011 г. показва следните
характерни особености.
18 241 804 лв. са общо постъпилите държавни приходи за годината по бюджета на
Общината, като постъпленията общо от общинските приходи за 2011 г. възлизат на 10 449
048 лв. Или изпълнението към 31.12.2011 г. на общо държавни и общински приходи
възлизат на 28 690 852 лв.
Получената от Общината обща субсидия и други трансфери за държавни дейности
възлиза на 16 275 562 лв., получената обща изравнителна субсидия и други трансфери за
местни дейности от ЦБ са 2 257 100 лв., получената целева субсидия от ЦБ за капиталови
разходи общо е 722 200 лв., получени от общини целеви трансфери(субвенции) от ЦБ (§
31-18) са 65 117 лв., и получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ (§ 31-28)
са 1 115 095 лв.
2 497 439 лв. са постъпленията от Данъчните приходи с общински характер. 89 107
лв. са постъпленията от Окончателния годишен (патентен) данък, 764 364 лв. са
постъпленията от Данъка върху недвижимите имоти, 1 022 559 лв. от Данъка върху
превозните средства, 610 732 лв. от Данъка при придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин, 9 168 лв. от Туристически данък и 1 509 лв. от Други данъци.
Изпълнението на Таксите е 100,09 %, на Приходи и доходи от собственост – 77,64
%, на Постъпления от продажба на нефинансови активи – 63,33 %, на Глоби, санкции и
наказателни лихви – 130,63 %, на Други неданъчни приходи ( § 36-00) – 77,41 %, на
Приходи от концесии – 102,31 %, на Внесени ДДС и други данъци върху продажбите –
98,94 %.
Уточнения план към 31.12.2011 г. и отчета към 31.12.2011 г. на приходите по пълна
бюджетна класификация по бюджета на Община-Търговище за 2011 г. са представени в
Приложение № 1 .
Към 31.12.2011 г. просрочените вземания на Общината са в размер на 417 909 лв.,
от които текущи просрочени вземания – 122 261 лв. и дългосрочни просрочени вземания –
295 648 лв. По своята същност те са просрочени вземания от: - наеми - за 77 356 лв., други
вземания - 738 лв., концесии – 37 752 лв., несъбрани такси в ОМ „Социален патронаж” 425 лв., такси за ползване на детски градини – 9 236 лв., такси за ползване на детски ясли –
313 лв., просрочени вземания от наеми, за които са заведени съдебни дела – 59 785 лв.,
просрочени вземания от наказателни постановления – 232 304 лв.
Просрочените задължения към 31.12.2011 г. на Община-Търговище възлизат на 6
720 лв. Те представляват просрочени задължения към доставчици за храна – 3 178 лв., за
гориво – 3 223 лв. и за услуги – 319 лв.
По отношение на разходната част на бюджета – общо за дейностите „държавна
отговорност” и „общинска отговорност” – анализа на разходите по параграфи към
31.12.2011 г. (Приложение № 3) показва 15 807 740 лв. са извършените трудови разходи
за 2011 г., относителния дял на заплатите на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения – 42,146 % от общо разходи; на задължителни осигурителни вноски от
работодатели – 9,25 %; на издръжката – 34,99 %; на стипендии – 0,24 %; на капиталовите
разходи – 5,19 %. Основните плащания за годината са за трудови разходи на работещите в
бюджетната сфера и за издръжка на мероприятията „държавна отговорност” и „ общинска
отговорност”.
Рекапитулацията на разходите общо по функции за делегираните от държавата
дейности, делегираните от държавата дейности, дофинансирани с приходи с общински
характер и местните дейности към 31.12.2011 г.( вкл. капиталови разходи) показва: 97,56
% е изпълнението на годишния план на разходите във функция “Изпълнителни и
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законодателни органи”; 56,71 % е изпълнението на разходите във функция “Отбрана и
сигурност”; 92,68 % във функция “Образование”; 89,43 % във функция “Здравеопазване”;
93,85 % във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”; 72,29 % във функция
“Жилищно строителство и БКС”; 94,18 % във функция “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”; 90,14 % във функция “Икономически дейности и услуги”.
Уточнените планови параметри към 31.12.2011 г. и отчетните данни към същия
период по отношение на разходната част на бюджета, по дейности и функции са
представени в Приложение № 2.
18 241 804 лв. са общо извършените разходи за 2011 г. за делегираните от
държавата дейности, което представлява 93 % от плановия им размер.
Дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер на 182 625
лв., което представлява 68,61 % от плановия им размер. Разходите за местните дейности са
в размер на 10 266 423 лв., което представлява 84,88 % от плановия им размер.
Уточнените планови параметри към 31.12.2011 г. и отчетните данни по
извършените капиталови разходи за 2011 г., извършени съгласно Разчета за финансиране
на капиталовите разходи за 2011 г. на Община-Търговище са представени в Приложение
№ 7.
По Специалната сметка към ОбС за приходите от приватизация на общински
предприятия от ЗПСК за 2011 г. на Община-Търговище за годината няма постъпили
приходи, и няма предоставени трансфери към извънбюджетните сметки и фондове Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК на
Община-Търговище и Фонда за покриване на разходите от приватизация по чл. 10, ал. 1, т.
1 от ЗПСК на Община-Търговище (Приложение № 4).
По фонда за покриване на разходите от приватизация по чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗПСК
за 2011 г. на Община-Търговище общо приходите са 324 049 лв. За годината се
реализираха 2 904 лв. Салдото към 31.12.2011 г. – 321 145 лв. (Приложение № 5).
Общо приходите по Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл.
10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2011 г. на Община-Търговище към 31.12.2011 г. възлизат 51 729
лв. Салдото по фонда към 31.12.2011 г. – 51 729 лв. (Приложение № 6).
В Общината няма изграден гаранционен фонд за малки и средни предприятия,
предвид съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗПСК и на основание чл. 10, ал. 2 постъпленията от
него се внасят във фонда за инвестиционни цели.
На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 48, ал. 1, чл. 60 и чл. 78 от
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община-Търговище, Ви предлагам годишния отчет за състоянието на общинския дълг:
На основание чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общински дълг, с Решение № 3,
Протокол № 23 от 25.06.2009 г., ОбС Търговище дава своето съгласие за сключване на
договор с „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД, по
силата на който, Община Търговище да поеме дългосрочен общински дълг с цел
реализиране на проект „Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на
интегрирано развитие и териториално сближаване на Община Търговище” по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по Договор BG 161P001/2.1-02/2007/004.
Съгласно Договор за кредит № 43/07.10.2009 г. между „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, Община Търговище и Уникредит
Булбанк АД, на Община Търговище е отпуснат кредит в размер на 2 000 000 лв.,
предназначен за финансиране на одобрен проект „Рехабилитация на общински пътища за
осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на Община Търговище”
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.
Сумата на кредита е усвоена на един транш през месец октомври 2009 год.,
съгласно клаузите на сключения договор. Крайната дата на издължаване на главницата по
кредита е 25.09.2011 г., съгласно Анекс № 5/28.01.2011 г.
С Решение №1 по Протокол №55/19.09.2011 год. Общински съвет Търговище дава
съгласие за погасяване на остатъка от главницата за период от 48 месеца, като
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погасяването на лихвите и главницата се извършва от собствени бюджетни средства. На
21.09.2011 год. с Анекс №6 е променен крайния срок за издължаване на кредита и
погасителния план на главницата по кредита, като е постигнато съгласие за исканите
промени в условията на Договор № 43/07.10.2009 год. Непогасената част от главницата по
кредита в размер на 1 740 336,58 лв. се погасява на 47 равни последователни месечни
погасителни вноски в размер на 36 257 лв. всяка, дължими на 25-то число на съответния
месец, считано от 25.09.2011 год. до 25.07.2015 год. и една последна изравнителна вноска
в размер на 36 257,58 лв., дължима на 25.08.2015 год.
Лихвите по кредита са изискуеми и дължими ежемесечно и се изплащат на 25-то
число от всеки календарен месец. За 2011 г. Община Търговище е изплатила на кредитора
лихви в размер на 108 528,73 лв. През 2011 г. по същият кредит в Уникредит Булбанк АД
е погасена сума в размер на 145 028 лв. ( 4 месечни погасителни вноски х 36 257 лв.)
С писма № 08-00-1121/07.09.2011 г., № 08-00-1452/06.12.2011 г. и № 95-00195/30.12.2011 г. на Министъра на финансите са предоставени средства за целево
покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на Община Търговище към
Фонда за органите на местното самоуправление в България “ ФЛАГ “ ЕАД. За периода от
месец януари до декември 2011 г. са възстановени суми в размер на 65 117 лв., отразени
по § 31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”.
За финансиране на горепосочения проект по ОП ”Регионално развитие” Община
Търговище е сключила на 31.03.2009 г. договор с „Обединена българска банка” АД София,
клон Търговище за мостово кредитиране на обща стойност 409 910 лв. Усвояването на
сумата по кредита е извършено на един транш през м. юни 2009 г. Крайният срок за
издължаване на кредита е 30.03.2011 г., а изплатените лихви през 2011 г. са в размер на
4 802,09 лв. Погасяването на главницата от 409 910 лв. е извършено еднократно на
11.03.2011 год.
От месец юни 2007 г. Община Търговище ползва дългосрочен инвестиционен заем
от Райфайзенбанк в размер на 2 200 000 лв. за извършване на капиталови разходи.
Съгласно сключения договор за предоставяне на кредит, крайния срок за
издължаване на заема е 60 месеца от датата на пълното му усвояване.
Банковия инвестиционен заем се погасява от 25 юни 2008 год.
За периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. са направени 12 погасителни вноски по
36 666.66 лв. или всичко 439 999,92 лв., отразени по § 83-22 „Погасени дългосрочни заеми
от банки в страната”.
Разходите за лихви за 2011 г. по инвестиционния заем възлизат на 37 909,11 лв. и
са отразени като уточнен план и отчет към 31.12.2011 г. в разходната част на общинския
бюджет за 2011 година, в частта на разходите за местни дейности, в местна дейност 9
02 910 „Разходи за лихви”, § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в страната”.
Погасяването на инвестиционния заем ще продължи и през 2012 г., съгласно
договорената погасителна схема.
На основание чл. 42 от Наредбата за предоставяне на общински концесии, Ви
информирам, че приходите от концесии към 31.12.2011 г. по общинския бюджет са в
размер на 148 348 лв.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за
общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка и предвид чл. 9 от Закона за Общинския дълг и чл. 45, ал. 2, чл.
42 и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община-Търговище, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, предлагам
ОбС-Търговище да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
39

организацията и дейността на Общински съвет Търговище и в изпълнение на
Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г. на МФ, завишава приходната част на бюджета
за 2011 г. на Община-Търговище към 30.12.2011 г. с 16 530 лв., в т.ч. завишава
плана на получени от общини целеви трансфери от ЦБ (§ 31-18) в частта на
местните приходи с 16 530 лв.
1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище и в изпълнение на
Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г. на МФ извършва завишение и на разходната
част на бюджета за 2011 г. на Общината към 30.12.2011 г. с 16 530 лв. в частта
му за местни дейности, в частта за функция “Разходи некласифицирани в други
функции”, в частта за местна дейност 9 02 910 “Разходи за лихви”, като
разпределението на средствата предоставени с Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г.
на МФ по параграфи и подпараграфи се извършва в завишение на бюджетните
кредити, както следва:
§ 22-00 – 16 530 лв.
в т.ч. § 22-21 – 16 530 лв.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище и чл. 11 и чл. 12 от
Закона за общинския дълг и предвид предоставените с Писмо № 95-00195/30.12.2011 г. на МФ целеви средства от 16 530 лв. за покриване на
начислени лихви и такси по обслужване на дълга на Общината към Фонда за
органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за периода 1
октомври – 31 декември 2011 г. по договор за кредит № 43/07.10.2009 г. във
връзка с договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/004 по
проект „Рехабилитация на общински пътища и осигуряване на интегрирано
развитие и териториално сближаване на община Търговище” по Оперативна
програма „Регионално развитие”, в последния абзац на т. 12 от Решение № 2,
Протокол № 47/21.02.2011 г. на ОбС-Търговище (изм. с т. 5 от Решение № 2,
Протокол № 55/19.09.2011 г. на ОбС-Търговище, изм. с т. 2 от Решение № 3,
Протокол № 4/22.12.2011 г. на ОбС-Търговище и изм. с т. 11 Решение № 1,
Протокол № 6/26.01.12 г. на ОбС-Търговище), считано от 30.12.2011 г. текста
„общо в размер на 253 557 лв., от които главница в размер на 145 028 лв.
(отнесени по § 83-82 (в т.ч. § 83-89) със знак минус в приходната част на
общинския бюджет за 2011 г., в частта за местните приходи) и лихви в размер
на 108 529 лв., от които финансирани с целеви средства от ЦБ в размер на 48
587 лв. и финансирани със собствени приходи по бюджета на ОбщинаТърговище в размер на 59 942 лв. и отнесени в разходната част на бюджета за
2011 г., в частта на местните дейности, в местна дейност „Разходи за лихви.” се
заменя с „общо в размер на 253 557 лв., от които главница в размер на 145 028
лв. (отнесени по § 83-82 (в т.ч. § 83-89) със знак минус в приходната част на
общинския бюджет за 2011 г., в частта за местните приходи) и лихви в размер
на 108 529 лв., от които финансирани с целеви средства от ЦБ в размер на 65
117 лв. и финансирани със собствени приходи по бюджета на ОбщинаТърговище в размер на 43 412 лв. и отнесени в разходната част на бюджета за
2011 г., в частта на местните дейности, в местна дейност „Разходи за лихви”.”.
3.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид т. 2 от
настоящите решения и освободените собствени бюджетни средства за лихви по
дълга на Общината към Фонд “ФЛАГ” ЕАД след предоставените такива от ЦБ
по Писмо № 95-00-195/30.12.2011 г. на МФ, извършва към 30.12.2011 г.
прехвърляне на бюджетни кредити между местните дейности по бюджета на
Общината за 2011 г., като намаленията и увеличенията на плана се
осъществяват по дейности и по параграфи, както следва:
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намалява бюджетните кредити за местна дейност 9 02 910 “Разходи за
лихви” с 16 530 лв. (от собствени бюджетни средства), в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 22-00 – 16 530 лв.
в т.ч. § 22-21 – 16 530 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 8 62 898 “Други
дейности по икономиката - към Общината – основна дейност” с 16 530
лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 16 530 лв.
в т.ч. § 10-20 – 16 530 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към
01.12.2011 г. прехвърляне на бюджетни кредити вътрешно в делегираните от
държавата дейности по бюджета на Община-Търговище за 2011 г., като
намаленията и увеличенията на плана се осъществяват по параграфи и
подпараграфи, както следва:
- делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 1 “Веселушко” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 624 лв.
ВСИЧКО: 624 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 409 лв.
§ 10-51 - с 215 лв.
ВСИЧКО: 624 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 2 “Осми март” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 773 лв.
ВСИЧКО: 773 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 668 лв.
§ 10-51 - с 105 лв.
ВСИЧКО: 773 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 3 “Здравец” – гр. Търговище с филиал в с.
Разбойна”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 467 лв.
ВСИЧКО: 467 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 279 лв.
§ 10-51 - с 188 лв.
ВСИЧКО: 467 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 4 “Славейче” – гр. Търговище с филиал в с.
Голямо Соколово”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 929 лв.
ВСИЧКО: 929 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 720 лв.
-

4.
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§ 10-51 - с 209 лв.
ВСИЧКО: 929 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 5 “Червената шапчица” – гр. Търговище с
филиал в с. Стража”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 619 лв.
ВСИЧКО: 619 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 407 лв.
§ 10-51 - с 212 лв.
ВСИЧКО: 619 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 6 “Пролет” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 568 лв.
ВСИЧКО: 568 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 498 лв.
§ 10-51 - с 70 лв.
ВСИЧКО: 568 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 7 “Снежанка” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 739 лв.
ВСИЧКО: 739 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 427 лв.
§ 10-51 - с 312 лв.
ВСИЧКО: 739 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 8 “Слънце” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 1114 лв.
ВСИЧКО: 1114 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 540 лв.
§ 10-20 - с 454 лв.
§ 10-51 - с 120 лв.
ВСИЧКО: 1114 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 9 “Приказка” – гр. Търговище с филиали в
с. Лиляк и с. Божурка”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 482 лв.
ВСИЧКО: 482 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 422 лв.
§ 10-51 - с 60 лв.
ВСИЧКО: 482 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ № 10 “Радост” – гр. Търговище с филиал в кв.
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Въбел”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 247 лв.
ВСИЧКО: 247 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 229 лв.
§ 10-51 - с 18 лв.
ВСИЧКО: 247 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ОДЗ “Пчелица” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 639 лв.
ВСИЧКО: 639 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 370 лв.
§ 10-51 - с 269 лв.
ВСИЧКО: 639 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ “1-ви юни” – с. Руец с филиали в с. Овчарово,
с. Кралево, с. Баячево и с. Дългач”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 395 лв.
ВСИЧКО: 395 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 385 лв.
§ 10-51 - с 10 лв.
ВСИЧКО: 395 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ “Зорница” – с. Дралфа с филиали в с.
Подгорица, с. Голямо Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 538 лв.
ВСИЧКО: 538 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 418 лв.
§ 10-51 - с 120 лв.
ВСИЧКО: 538 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ “Мир” – с. Търновца с филиали в с. Вардун, с.
Черковна и с. Драгановец”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 362 лв.
ВСИЧКО: 362 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 242 лв.
§ 10-51 - с 120 лв.
ВСИЧКО: 362 лв.
делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и ОДЗ – ЦДГ “1-ви юни” – с. Макариополско с филиали в с.
Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 507 лв.
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ВСИЧКО: 507 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 399 лв.
§ 10-51 - с 108 лв.
ВСИЧКО: 507 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към
01.12.2011 г. прехвърляне на бюджетни кредити вътрешно в местните дейности
по бюджета на Община-Търговище за 2011 г., като намаленията и увеличенията
на плана се осъществяват по параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 146 лв.
§ 10-98 - с 1206 лв.
ВСИЧКО: 1352 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 299 лв.
§ 10-51 - с 146 лв.
ВСИЧКО: 445 лв.
- местна дейност 1 12 123 “Общински съвети”:
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 907 лв.
ВСИЧКО: 907 лв.
- местна дейност 4 02 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в
ОДЗ”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 905 лв.
ВСИЧКО: 905 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 905 лв.
ВСИЧКО: 905 лв.
- местна дейност 7 32 741 “Радиотранслационни възли – ОП „СОД””:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 67 лв.
ВСИЧКО: 67 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-40 - с 67 лв.
ВСИЧКО: 67 лв.
- местна дейност 8 32 831 “Управление, контрол и регулиране на
дейностите по транспорта и пътищата – ОП „СОД””:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 67 лв.
ВСИЧКО: 67 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-40 - с 67 лв.
ВСИЧКО: 67 лв.
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 450 лв.
ВСИЧКО: 450 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
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§ 10-40 - с 450 лв.
ВСИЧКО: 450 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
1 “Веселушко” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 155 лв.
ВСИЧКО: 155 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 155 лв.
ВСИЧКО: 155 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
2 “Осми март” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 101 лв.
ВСИЧКО: 101 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 101 лв.
ВСИЧКО: 101 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
3 “Здравец” – гр. Търговище с филиал в с. Разбойна”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 117 лв.
ВСИЧКО: 117 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 117 лв.
ВСИЧКО: 117 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
4 “Славейче” – гр. Търговище с филиал в с. Голямо Соколово”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 111 лв.
ВСИЧКО: 111 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 111 лв.
ВСИЧКО: 111 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
5 “Червената шапчица” – гр. Търговище с филиал в с. Стража”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 65 лв.
ВСИЧКО: 65 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 65 лв.
ВСИЧКО: 65 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
6 “Пролет” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 140 лв.
ВСИЧКО: 140 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 140 лв.
ВСИЧКО: 140 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
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7 “Снежанка” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 136 лв.
ВСИЧКО: 136 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 136 лв.
ВСИЧКО: 136 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
8 “Слънце” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 116 лв.
ВСИЧКО: 116 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 116 лв.
ВСИЧКО: 116 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
9 “Приказка” – гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 158 лв.
ВСИЧКО: 158 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 158 лв.
ВСИЧКО: 158 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ №
10 “Радост” – гр. Търговище с филиал в кв. Въбел”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 85 лв.
ВСИЧКО: 85 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 85 лв.
ВСИЧКО: 85 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ОДЗ
“Пчелица” – гр. Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 135 лв.
ВСИЧКО: 135 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 135 лв.
ВСИЧКО: 135 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ
“1-ви юни” – с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево
и с. Дългач”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 123 лв.
ВСИЧКО: 123 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 123 лв.
ВСИЧКО: 123 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ
“Зорница” – с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Голямо Ново, с.
Росина, с. Кръшно и с. Маково”:
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намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 99 лв.
ВСИЧКО: 99 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 99 лв.
ВСИЧКО: 99 лв.
- местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ – ЦДГ
“1-ви юни” – с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда,
с. Острец и с. Надарево”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 69 лв.
ВСИЧКО: 69 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 69 лв.
ВСИЧКО: 69 лв.
На основание чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка и предвид чл. 45, ал. 2 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище:
6.1. Приема уточнен план към 31.12.2011 г. на общо приходи по бюджета
на Община-Търговище за 2011 г. общо в размер на 31 976 865 лв. и по
пълна бюджетна класификация, като в това число уточнения план
към 31.12.2011 г. на държавните приходи и по пълна бюджетна
класификация и уточнения план към 31.12.2011 г. на местните
приходи и по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение
№ 1.
6.2. Приема уточнен план към 31.12.2011 г. на общо разходи по бюджета
на Община-Търговище за 2011 г. общо в размер на 31 976 865 лв., по
отрасли и дейности и по пълна бюджетна класификация, като в това
число уточнения план към 31.12.2011 г. на разходите на делегираните
от държавата дейности по отрасли и дейности и по пълна бюджетна
класификация, уточнения план към 31.12.2011 г. на разходите на
делегираните от държавата дейности – дофинансирани с приходи с
общински характер по отрасли и дейности и по пълна бюджетна
класификация и уточнения план към 31.12.2011 г. на разходите на
местните дейности по отрасли и дейности и по пълна бюджетна
класификация, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3.
6.3. Приема отчета към 31.12.2011 г. на общо приходи по бюджета на
Община-Търговище общо в размер на 28 690 852 лв. и по пълна
бюджетна класификация, като в това число отчета към 31.12.2011 г.
на държавните приходи и по пълна бюджетна класификация и отчета
към 31.12.2011 г. на местните приходи и по пълна бюджетна
класификация, съгласно Приложение № 1.
6.4. Приема отчета към 31.12.2011 г. на общо разходи по бюджета на
Община-Търговище общо в размер на 28 690 852 лв., по отрасли и
дейности и по пълна бюджетна класификация, като в това число
отчета към 31.12.2011 г. на разходите на делегираните от държавата
дейности по отрасли и дейности и по пълна бюджетна класификация,
отчета към 31.12.2011 г. на разходите на делегираните от държавата
дейности – дофинансирани с приходи с общински характер по
отрасли и дейности и по пълна бюджетна класификация и отчета към
31.12.2011 г. на разходите на местните дейности по отрасли и
-
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дейности и по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение
№ 2 и Приложение № 3.
6.5. Приема уточнен план към 31.12.2011 г. и отчета към 31.12.2011 г. на
приходите и разходите по пълна бюджетна класификация на
Специалната сметка към ОбС за приходите от приватизация на
общински предприятия от ЗПСК за 2011 г. на Община-Търговище,
Фонда за покриване на разходите по приватизацията и
следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК за 2011 г.
на Община-Търговище и Специалния фонд за инвестиции и
дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2011 г. на
Община-Търговище, съгласно съответно Приложения №№ 4, 5 и 6.
6.6. Приема уточнения план към 31.12.2011 г. и отчета към 31.12.2011 г.
на капиталовите разходи по Разчета за финансиране на капиталовите
разходи за 2011 г. на Община-Търговище, по източници на
финансиране, съгласно Приложение № 7.
На основание чл. 9, ал. 2, от Закона за общинския дълг, приема годишния отчет
за състоянието на общинския дълг за 2011 г. за ползвания дългосрочен
инвестиционен заем от Райфайзенбанк, дългосрочен заем от „Фонда за органите
за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, мостови кредит от
„Обединена българска банка” АД София – клон Търговище, както следва:
- погасени общо 849 910 лв., отчетени по § 83-22 „Погашения по
дългосрочни заеми от банки в страната” със знак минус по
приходната част на бюджета на Общината за 2011 г., в частта на
местните приходи – Операции с финансови активи и пасиви;
- погасени общо 145 028 лв. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД, отчетени по §
83-82 „ Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната” със
знак минус по приходната част на бюджета на Общината за 2011
г., в частта за местните приходи – Операции с финансови активи и
пасиви;
- разходите за лихви по инвестиционния заем в размер на 37 909 лв.,
отчетени по разходната част на бюджета на Общината за 2011 г., в
частта на разходите за местна дейност 9 02 910 „Разходи за
лихви”, § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в
страната”;
- разходите за лихви по заем от Фонд „ФЛАГ” ЕАД в размер на 108
529 лв., отчетени по разходната част на бюджета на Общината за
2011 г., в частта на разходите за местна дейност 9 02 910 „Разходи
за лихви”, § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в
страната”;
- разходи за лихви по мостов кредит от „Обединена българска
банка” АД София – клон Търговище в размер на 4 802 лв.,
отчетени по разходната част на бюджета на Общината за 2011 г. в
частта на разходите за местна дейност 9 02 910 „Разходи за
лихви”, § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в
страната”;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предвид чл. 42 от Наредбата за предоставяне на
общински концесии, приема отчета за 2011 г. на приходите от концесии по
бюджета на Община-Търговище в размер на 148 348 лв.
ВНОСИТЕЛ,
КМЕТ НА ОБЩИНА-ТЪРГОВИЩЕ: ______________
(Д-Р КР. МИРЕВ
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