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ИЗХ. НОМЕР 08-00-3
ДАТА: 11.01.2016 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище
Относно: Приемане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 г.
Уважаеми съветници,
Изготвянето на проекта за бюджет за 2016 г. е съпроводен от промени, които
влияят отрицателно върху нормалния ритъм на бюджетната процедура за 2016 година,
от които по-характерни са:
- липса на реформи и развитие на финансовата децентрализация на част от
републиканските приходи, които да предоставят допълнителен финансов
ресурс по приходната част на бюджета на общината;
- промени в предоставянето на общата изравнителната субсидия спрямо
предходните периоди – при два транша до 2016 година в ЗДБ на РБългария
е предвидено тя да бъде предоставяна на три вноски;
- основната тежест на завишението на общата субсидия за делегираните от
държавата дейности е в сферата на образованието. При общо завишение на
разходите в делегираните от държавата дейности в размер на 1 781 400
лева – 1 214 700 лева са завишени разходите във функция „Образование”;
- не осигуряване на необходимите средства на дейности, възникнали при
изпълнение на европейски проекти и превръщането им като делегирани от
държавата дейности;
- липса на ангажимент от правителството за подкрепа на общините при
ползване на финансовия инструмент предоставян от Фонд „ФЛАГ” ЕАД –
частично погасяване на лихвените тежести по заемите от фонда;
- по-ранно публикуване на Закона за ДБ на Република България за 2016
година създава възможност за неизпълнение и колизия с други нормативни
актове;
липса на публикувано постановление за изпълнение на ДБ на Република
България за 2016 година и методически указания на Министерство на
финансите, което противоречи на чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните
финанси.
Заедно с посочените по-горе проблеми при изграждането на Бюджет 2016 година
са взети в предвид следните параметри:
- средносрочната прогноза за периода 2016 – 2018 година и достигнатото
изпълнение на собствените приходи;
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бюджетният излишък за 2015 година от 4 856 606 лева, от които 1 331 948
лева в делегирани от държавата дейности и 3 524 658 лева в местни
дейности;
- общо завишения размер на трансфера от държавния бюджет за 2016 година
в размер на 1 938 200 лв. спрямо 2015 година;
- осигуряване на собствен финансов ресурс за реализиране на капиталовата
програма за 2016 година;
- реално планиране на собствените приходи и предприемане на мерки за
събиране на приходи от минали данъчни периоди;
- осигуряване на финансов ресурс за покриване на разходите в местните
дейности от завишението на минималната работна заплата от 380 лева за
2015 година на 420 лева за 2016 година;
- финансиране на общинския дълг към банкови институции и Фонд
„ФЛАГ”ЕАД;
- разпределението на приходите и разходите за делегираните от държавата
дейности за годината по тримесечия:
първо тримесечие
- 30 на сто;
второ тримесечие
- 25 на сто;
трето тримесечие
- 20 на сто;
четвърто тримесечие - 25 на сто
- поради липсата на отворени процедури по програмите на ЕС за програмния
период 2014-2020 година, собствения принос за финансиране на проекти
през 2016 г. е незначителен – 19 000 лева.
Съобразявайки се с реалната икономическа обстановка и достигнатите приходни
тавани през последните три години, приходната част на бюджет 2016 г. на Община
Търговище възлиза на 37 982 963 лева.
Структурното разпределение на приходите през 2016 година е както следва:
Всичко собствени приходи 10 812 138 лева, или 28,5% от общите приходи, в
т. ч. :
- имуществени и други данъци
- 3 205 500 лева, или 29,65% от
собствените приходи;
- неданъчни приходи
7 606 638 лева, или 70,35 %,
като разпределението на неданъчните приходи е:
o приходи от собственост
1 498 550 лева, или 19,7 % от
o
неданъчните приходи;
o общински такси
4 469 267 лева, или 58,7 % от
неданъчните приходи;
○ други неданъчни приходи
1 358 838 лева, или 17,9 % от
неданъчните приходи;
○ постъпления от продажба на
сгради, нематериални
дълготрайни активи и земя
279 983 лева, или 3,7 % от
неданъчните приходи.
Заедно със собствените приходи в приходната част на бюджета съществен дял
имат бюджетните трансфери от централния бюджет, като техния размер възлиза на
23 151 933 лева, или 60,9 % от общата приходна рамка , които структурно са
разпределени, както следва:
- обща субсидия за делегираните
от държавата дейности
18 796 733 лв.;
- обща изравнителна субсидия
2 948 600 лв.;
- целева субсидия за капиталови
разходи
1 406 600 лв.
-
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Третият основен лост при формиране на приходната част на бюджетните
взаимоотношения са финансовите операции с финансови активи и пасиви, който
обхваща:
- погашения по дългосрочни заеми
от банки в страната със знак(-)
590 000 лв.;
- погашения по дългосрочни заеми
от други лица в страната от фонд
ФЛАГ“ ЕАД със знак(-)
205 683 лв.;
- друго финансиране – операции с
активи(по Закона за управление на
отпадъците) със знак (-)
463 500 лв.;
- бюджетен излишък в лева
4 856 606 лв.;
- остатък по валутни сметки в лева 292 964 лв.;
- чужди средства и плащания от
сметки на ЕС със знак(-)
6 786 лв.
Общият размер на операции с финансови активи и пасиви – нето е 3 884 601
лева, или 10,2 % от общия размер на приходите.
Приходната част на бюджет 2016 г. на Община Търговище е предпоставка за
цялостното задоволяване на дейностите, формиращи разходите по отделните
функции.
Доброто финансово управление на публичните средства през бюджетната 2015
година доведе до формирането на преходен остатък от делегираните от държавата
дейности и от местните дейности в размер на 4 856 606 лева.
Разходната част на бюджета на Община Търговище за 2016 година е разработена
при спазване принципите – предпазливост, балансираност, ефективност, ефикасност,
достатъчност.
Бюджетните разходи следват гарантирана устойчивост на услугите в областта на
образованието,
здравеопазването,
социалната
сфера,
подобряване
на
инфраструктурата и околната среда, качествени административни услуги.
Разходите по бюджета на Община Търговище за 2016 година възлизат на
37 982 963 лева.
За функция „Образование“ са планирани разходи в размер на 16 753 742 лева,
които представляват 44,1 на сто от общите разходи по бюджета. Финансовите
източници за финансиране на функцията са:
разходи за делегирани от държавата дейности от държавния бюджет –
14 360 900 лв. и
- разходи финансирани с местни приходи и дофинансиране на делегирани от
държавата дейности с общински приходи – 2 392 842 лева.
Разходите за финансиране на функция „Образование“ се разпределят вътрешно
структурно – 12 704 138 лева трудови разходи, или 75,8 % и материална издръжка в
размер на 4 049 604 лева, или 24,2 %.
Втора по значимост в разходната част на бюджета на Община Търговище за 2016
година е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, като
общия размер на разходите е 4 247 638 лева, или 11,2 %. Преобладаващи са разходите
по поддържане на чистотата на населените места, сметосъбирането, поддръжката на
депото за твърди отпадъци и сепарирането им, които възлизат на 3 625 494 лева.
Разходите за функция „Общи държавни служби“ заемат трето място в разходната
част на бюджета и съставляват 9,3 % от общият му размер. Финансирането се
осъществява с 2 021 390 лв. от държавния бюджет и 1 517 734 лв. от местни приходи.
Трудовите разходи са 79,0 %, а разходите за материална издръжка са 21,0 %.
За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени
2 073 955 лв., от които трудови разходи 855 311 лв. и 1 218 644 лв. материални
разходи.
Като относително тегло в разходната част на бюджета представляват 5,4 %.
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За функция „Икономически дейности и услуги“ по бюджета на Община
Търговище за 2016 г. са предвидени 2 378 498 лв. или 6,2 % от общите разходи.
Дейностите във функцията се финансират изцяло със собствени приходи по
бюджета.
Неразделна част от общия размер на бюджетните разходи е капиталовата
програма за 2016 година. Източници на формиране на капиталовата програма са:
- целеви средства по ЗДБ за 2016 г. - 1 406 600 лв.;
- собствени бюджетни средства
- 1 649 538 лв.;
- други целеви средства
- 437 520 лв.
Всичко:
- 3 493 658 лв.
Капиталовите разходи представляват 9,2 % от общите разходи по бюджета на
Община Търговище за 2016 година.
Следвайки гореизложеното предлагаме на вашето внимание следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл.
39, чл. 94, ал.2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Търговище и Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, и
ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2016 г. приема бюджета на Община Търговище за 2016 година, както
следва:
1. Приема приходите в размер на 37 982 963 лв., съгласно Приложение № 1, в
това число:
1.1. Приходи от централния бюджет:
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 18 796 733
лв.
1.1.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ
–
2 648 700 лв.
1.1.3. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища от ЦБ –
299 900 лв.
1.1.4. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи – 1 406 600 лв.
Общо приходи от ЦБ – 23 151 933 лв.
1.2. Приходи от имуществени и други данъци; приходи и доходи от собственост;
общински такси; други неданъчни приходи; постъпления от продажба на
нефинансови активи:
1.2.1. Имуществени данъци
- 3 205 500 лв.
1.2.2. Приходи и доходи от собственост
- 1 498 550 лв.
1.2.3. Общински такси
- 4 469 267 лв.
1.2.4. Други неданъчни приходи-нето
- 1 358 838 лв.
1.2.5. Приходи от продажба на нефинансови активи 279 983 лв.
Всичко собствени приходи
- 10 812 138 лв.
1.3. Трансфери между бюджети със знак(-)
60 000 лв.
1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и
сметки за средства от ЕС за финансиране на
допустими възстановими разходи по проекти,
финансирани от фондовете на ЕС(нето)
194 291 лв.
1.5. Погашение на дългосрочни заеми от банки в
страната(-)
590 000 лв.
1.6. Погашения на дългосрочни заеми от фонд
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„ФЛАГ” ЕАД(Градска среда, Околна среда) (-)
1. 7. Чужди средства от други лица и средства от
сметки за средства от ЕС(-)
1. 8. Друго финансиране-операции с активи
(по Закона за управление на отпадъците)(-)
1.9. Преходен остатък в лева от 2015 г.
1.10. Остатък от валутни сметки в лева от 2015 г.
1.11. Възстановени суми по временна финансова
помощ(+)
Общо приходи по бюджета за 2016 година

-

205 683 лв.

-

6 786 лв.

463 500 лв.
- 4 856 606 лв.
292 964 лв.
-

1 000 лв.

- 37 982 963 лв.

2. Приема разпределението на преходният остатък от 2015 г. по функции и дейности
по бюджета на Община Търговище за 2016 г., съгласно Приложение № 2.
3. Приема разходите по функции и дейности в размер на 37 982 963 лева, съгласно
Приложение № 3.
4. Приема разходите по бюджета на Община Търговище по пълна бюджетна
класификация, съгласно Приложение № 4.
5. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016 година на Община
Търговище в размер на 3 493 658 лв., съгласно Приложение № 5 и Разчет на
източниците за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г.(без капиталовите
разходи, финансирани от делегирани бюджети), съгласно Приложение № 6.
5.1. Източници на финансиране на капиталовата програма:
5.1.1. Целева субсидия от ЦБ за ремонт на общински пътища - 580 983 лв.
5.1.2. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи
- 825 617 лв.
5.1.3. Финансиране на капиталови разходи със собствени
бюджетни средства(местни приходи)
- 1 464 538 лв.,
в това число:
- собствени бюджетни средства, преходен остатък
от § 40-00 от 2015 година
- 695 195 лв.
- собствени бюджетни средства от приходи
по § 40-00 за 2016 година
- 279 983 лв.
- собствени бюджетни средства с капиталов
характер, преходен остатък от 2015 година
- 489 360 лв.
5.2. Собствени бюджетни средства приети по план
сметката за такса „Смет” за 2016 година
- 185 000 лв.
5.3. Други целеви трансфери от Републикански
бюджет 2015 година
- 150 000 лв.
5.4. Други целеви средства по Закона за управление на
Отпадъците – остатък от 2015 година
- 287 520 лв.
Всичко:

3 493 658 лв.

6. Приема дофинансиране на капиталови разходи с местни приходи във функция
„Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 7 33 738 „Читалища дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други“, следните
читалища на територията на Община Търговище:
- читалище с. Алваново - 7 000 лв.
- читалище с. Баячево
- 10 000 лв.
- читалище с. Пресиян
- 25 000 лв.
6.1. При неизползване на целевите средства по т. 6 до 31.12.2016 г. посочените
читалища възстановяват същите в приход на бюджета на Община
Търговище.
5

7. За финансиране на дейности във функция „Образование“, дейност 3 03 322
„Общообразователни училища – дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други“ се предоставят средства за дофинансиране на следните учебни
заведения:
- II–ро СОУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище - 4 000 лв.
- I-во ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище
- 3 200 лв.
- ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо Ново
- 6 836 лв.
8. Утвърждава числеността на персонала и разходите за фонд „Работна заплата“ за 2016
година за делегираните от държавата дейности/с изключение на прилагащите
делегирани бюджети/ по бюджета на Община Търговище за 2016 година, съгласно
Приложение № 7.1.
9. Утвърждава числеността на персонала и разходите за фонд „Работна заплата“ за 2016
година за дейностите, финансирани с местни приходи по бюджета на Община
Търговище за 2016 година, съгласно Приложение № 7.2.
10. Утвърждава числеността на персонала и разходите за фонд „Работна заплата“ за 2016
година за делегираните от държавата дейности-дофинансирани с приходи с
общински характер по бюджета на Община Търговище за 2016 г., съгласно
Приложение № 7.3.
11. Приема план-сметките за приходите и разходите на ОП „Социални и охранителни
дейности“ и ОП „Флора“ по източници, съгласно Единната бюджетна
класификация за 2016 година, Приложение № 8 и Приложение № 9.
12. На основание чл.42, т. 3 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2016 г., определя разходни лимити за
представителни цели, както следва:
12.1. Посрещане на гости
- 8 000 лв.
12.2. Побратимени градове и
чуждестранни гости
- 10 000 лв.
13. Приемат се следните разходни лимити с целеви характер:
13.1. На основание чл. 43 ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2016 г. бюджетните
организации включени в бюджета на Община Търговище се определя
размер за покриване на разходите за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени
места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за
съответната длъжност на 85 на сто.
13.1.1. Ръководителите на бюджетните организации определят лицата
при които местоживеенето и местоработата се намират в
различни населени места и квалификацията и специалността
отговарят на изискванията за заеманата длъжност. За целта се
изготвя нарочна заповед от ръководителя на бюджетната
организация въз основа на трудовите задължения и
изискванията на длъжността, определени с длъжностните
характеристики лицата.
13.1.2. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2016 г., утвърждава списъци на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разноски, съгласно
Приложение № 10.
13.1.3. Дава право на кмета на общината при настъпили промени на
длъжностите и на лицата, със свои заповеди да утвърждава
промените по първоначално одобрените списъци.
13.1.4. Лица отговарящи на условията по т. 13.1 от настоящите
решения, където няма подходящ транспорт за ползване,
съобразен с работното време на бюджетната организация се
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ползват изискванията и условията на чл. 8 и чл. 9 от Наредба
№ 1 /23.05.2014 г. (ДВ, бр. 46/2014 г., изм. ДВ, бр.13 от 2015
г.)
13.1.5. Разходите за транспортни разноски се извършват в рамките на
средствата по бюджета на съответния разпоредител с
бюджет.
13.2. Съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2016 г., определя размера
на социално-битово и културно обслужване на персонала назначен по
трудови правоотношения в бюджетните организации в обхвата на
бюджета на Община Търговище на 3 на сто от плановия фон „Работна
заплата“.
13.2.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата за
социално-битово и културно обслужване на персонала се
извършва чрез съответните бюджети в рамките на
бюджетната
година.
Сумата
включва
дължимите
осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната
организация;
13.2.2. Начинът на използване на средствата за социално-битово и
културно обслужване на персонала се определя с решение на
общото събрание на работниците и служителите по трудово
правоотношение.
13.2.3. Изплащането се извършва върху действително начисления
фонд „Работна заплата“
13.3. Определя по 1,00 лв. на храноден за поевтиняване на храната на деца
ползващи услугите на „Детска млечна кухня“ към функция
„Здравеопазване“. Средствата са за сметка на приходите с общински
характер.
13.3.1. Счетоводството към функция „Здравеопазване“ да осигури
ежедневно аналитично отчитане на приспадащото се
намаление на предлаганата храна в „Детска млечна кухня“
при изготвяне на калкулационните листи.
13.4. Определя еднократна помощ в размер на 140,00 лева за подпомагане на
разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане, с източник на
финансиране общински приходи.
13.4.1. В еднократната помощ се включват разходите за издаване на
смъртен акт, некролог, ковчег-обикновен, надгробен знак,
изкопаване и заравяне на гроба;
13.4.2. За лицата с вероизповедания различни от християнството,
помощта обхваща специфично присъщите разходи за
погребението до утвърдения размер по т. 13. 4.;
13.4.3. В рамките на утвърдените средства по т. 13. 4 директора на
мероприятие „Обредни домове и зали“, създава необходимата
организация за ползване на помощта.
13.5. На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта,
в рамките на планираните средства в местна дейност „Спортни бази за
спорт за всички“ – ПРБ в общинския бюджет за 2016 година се
подпомагат, както следва:
13.5.1. За футболни клубове с аматьорски статут участващи в
областно първенство по футбол, организирано от
Българския футболен съюз, с регистрация по съответните
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нормативни актове и разкрита банкова сметка се
предоставят по 220 лева на домакинска среща;
13.5.2. За подпомагане формациите към ФСК „Светкавица“ и
участие на клуба в регионалните футболни шампионати,
на регистрираните към клуба футболни формации,
организирани от Българския футболен съюз за 2016 г., се
предоставят 70 000 лева;
13.5.3. Ръководството на ФСК „Светкавица“ предоставя в Община
Търговище протокол подписан от заинтересованите
формации за разпределение на сумата по т. 13.5.2.
13.5.4. Разходите се извършват, съгласно утвърдения календар на
Българския футболен съюз, който се предоставя на
общинската администрация.
13.5.5. За подпомагане на спортно-учебната дейност на клубовете,
регистрирани по чл. 2, ал. 2 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел със седалище Община Търговище се
определят 60 000 лева, като средствата се предоставят на
два транша за I-во полугодие – 30 000 лева и за II-ро
полугодие 30 000 лева.
13.5.6. Средствата се разпределят по клубове, съгласно
Инструкцията за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане, приета от ОбСъвет Търговище.
13.6. За делегирана от държавата дофинансирана с приходи с общински
характер „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с регионален характер – дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други – Регионален
исторически музей“, определя средства в размер на 35 000 лв. от които:
13.6.1. От други неданъчни приходи за 2016 г. за финансиране на
откупки
на
експонати,
рекламно-издателска
и
експозиционна дейност и техника – 4 000 лева;
13.6.2. От нетни приходи от продажба на услуги, стоки и
продукция – финансиране на рекламно-издателска,
експозиционна дейност и ремонтна дейност – 1 000 лева.
13.6.3. От приходи с местен характер за дофинансиране на
археологическите разкопки на средновековната крепост
„Мисионис“ се предоставят 30 000 лева.
13.7. За подпомагане дейността на Търговищкия ученически парламент се
предоставят 2 000 лв., като средствата се включват в бюджета на местна
дейност „Извънучилищни дейности – ОДК“.
13.8. За делегирана от държавата дейност-дофинансирна с приходи с
общински характер „Други дейности по вътрешната сигурностдофинансирана с приходи с общински характер, дарения и други“, се
предоставят 2 000 лв. за подпомагане дейността на Областния съвет за
наркотични вещества.
13.9. За стимулиране на художествената самодейност в клубовете на
пенсионера, разкрити с решения на ОбСъвет Търговище, се предоставят
5 000 лева.
13.10. На основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, за
сметка на собствените приходи и сключените двустранни договори с
Министерство на културата и Община Търговище, определя по
подпараграф 61-02 „трансфери между бюджети – предоставени
трансфери(-)“ по приходната част на общинския бюджет за 2016 година,
да се предоставят за сценична дейност средства в размер:
o на Драматичен театър – Търговище - 30 000 лв.;
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o на Куклен театър – Търговище
- 30 000 лв.
13.11. За членски внос в нестопански организации, които с решение на ОбСъвет
Търговище е прието участието на Община Търговище да се финансират
разходи в размер на 48 774 лева.
13.12. За сметка на собствените приходи в бюджета на местна дейност „Други
дейности по образованието“ се определя целева сума в размер на 10 000 лв.
за стипендии на деца с изявени дарби, извън националната система за
финансиране.
13.13. В местна дейност „Други дейности по образованието“ се предоставят
средства в размер на 24 500 лв. за развитие и организиране на детския отдих
на деца от Община Търговище.
13.14. За подпомагане семейни двойки с репродуктивни проблеми в бюджета на
местна дейност „Други дейности по здравеопазването – ПРБ“ се предоставят
средства в размер на 30 000 лева.
13.15. За финансиране на публично-частно партньорство с граждански обединения
и нестопански организации се определя лимит от 15 000 лева.
Средствата се разпределят в съответствие с Наредбата за съвместна
работа на Община Търговище с нестопанските организации.
13.16. Утвърждава разходи в размер на 50 000 лв. за текущи ремонти и
благоустройствени мероприятия в населените места на Община Търговище,
кв. Въбел и кв. Бряг, които нямат характер на дълготрайни активи и
капиталови разходи.
Средствата се предоставят за сметка на издръжката на местна дейност
„Общинска администрация“.
Разходите се извършват в рамките на утвърдените средства по населени
места , след представяне на протоколи от кметските съвети в отдел
„Канцелария и стопанско обслужване“ при Община Търговище.
13.17. Приема разходи за културна програма на Община Търговище за 2016 г. в
размер на 150 000 лв. по бюджета на местна дейност „Други дейности по
културата“ и по бюджета на местна дейност „Оркестри и ансамбли“ , в т. ч.
10 000 лв. за съфинансиране на детски фестивал „Вълшебната завеса“,
организиран от Драматичен театър - Търговище.
13.18. За финансиране на допустими възстановими разходи за текущо финансиране
по проект, финансиран от фондовете на ЕС за 2016 г. – по проект №
2014BG05M90P001–2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ –
38 983 лева.
13.18.1. Ръководителя на проекта заявява ежемесечно
необходимите средства при спазване на СФУК.
13.19. За финансиране на участие с апликационни форми при кандидатстване по
европейски програми през 2016 г. се предоставят по бюджета 19 000 лева.
13.20. На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от
Закона за общинския дълг, при спазване на чл. 32, чл. 39 и чл. 40 от Закона
за публичните финанси, приема погасяването на дългосрочен
инвестиционен дълг за 2016 г., съгласно погасителните планове в размер на
795 683 лв.
13.21. Определя максимален размер за поемане на налични към края на годината
поети ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в
размер на 6 937 000 лв., съгласно чл. 84, ал. 1, т. 5 от Закана за публичните
финанси.
14. Утвърждава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат извършени през 2016 г. в размер на 13 261 453 лв., съгласно чл. 84, ал.1, т. 5
от Закона за публичните финанси.
15. На основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси одобрява списъка на
второстепенните разпоредители с бюджет в Община Търговище за 2016 година за
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16.

17.
18.

19.

20.

делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер и за местни дейности, съгласно
Приложение № 11.
Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община
Търговище с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и
2018 г., съгласно Приложение № 12.
Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение № 13.
На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството, приема стойностен праг от
1 000 лева без ДДС за приемливи разходи за нематериални и материални активи в
съответствие с т. 29 и т. 48 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО.
В процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2016 година на основание
чл.122, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.125 от същия закон
Кмета на Общината може да извършва компенсирани промени:
19.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
19.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер
на разходите;
19.3. Извършва съответните промени по бюджета на Общината, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
19.4. След извършване на промените по т. 19.1, 19.2, 19.3 Кмета представя в
Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети
тримесечно по определен от Общинския съвет ред.
19.5. За извършване на промените от т. 19.1 до т. 19.3 от настоящето Кмета
издава заповеди.
Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане, съгласно Приложение №
14.
Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 са неразделна част
от настоящите решения.

Вносител:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище
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