Протокол
Днес 22.01.2019г. от 15.00 часа се проведе съвместно заседание на Постоянната
комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и
Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС
Априлци.
Присъстват: Мартин Пенков, Начо Начев, Тихомир Колев, Бранимир Беров,
Стелиян Нунев, Младен Колев.
Отсъстват: Камен Славов, Пепа Колева, Тотю Ненов, Паулин Чорбаджийски.
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, инж. Димитър Кокошаров - Председател на ОбС
Априлци Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев Директор на дирекция „ФСДАПИО”.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, Кмет на
кметство, администрация, откривам съвместното заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и
Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС
Априлци.
Предлагам първо да гласуваме коя ще бъде водещата комисия и кой от
председателите ще бъде председател на съвместното заседание.
Инж. Д. Кокошаров: Има предложение водеща комисия да бъде Постоянната
комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци с председател Мартин Пенков.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, моля да гласува Постоянната
комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Гласували общо 4 общински съветници
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Моля да гласува Постоянната комисия по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Мартин Пенков.
М. Пенков: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Кмет, Кмет на
Кметство, администрация, представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-424/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2019г.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за така предложения дневен ред, моля
Комисията по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци, да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за така предложения дневен ред, моля
Комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм,
екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци, да
гласува:
Гласували общо 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисиите приеха следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-424/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2019г.
М. Пенков: Имаме предложение от г-н Колев целият бюджет да се гласува
анблок.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за предложението на г-н Колев, целият
бюджет да се гласува анблок. Моля, Комисията по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци, да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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М. Пенков: В режим на гласуване сме за предложението на г-н Колев, целият
бюджет да се гласува анблок. Моля, Комисията по териториално и селищно устройство,
общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и
сигурност към ОбС Априлци, да гласува:
Гласували общо 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Влиза Младен Колев
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-424/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2019г.
М. Пенков: Има думата г-н Пелов – Кмет на община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението е относно Приемане на бюджета
на Община Априлци за 2019г. Проектът за бюджета представлява:
1.

Приема бюджета на Община Априлци за 2019 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 4068335 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
1.1.1.2.Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

2282439 лв.
2076504 лв.
205935 лв.

1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи
1.1.2.2. Неданъчни приходи
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
В това число :
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
1.1.2.5. Предоставени трансфери
1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

1785896 лв.
307800 лв.
526580 лв.
181900 лв.
119 700 лв.
62 200 лв.
256 300 лв.
-174850 лв.
688166 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 4068335 лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
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2282439 лв.

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.
За заплати и осигуровки
38605 лв.
за издръжка
21334 лв.
капиталови разходи
42000 лв.

101939 лв.

1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1683957 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2019 г. (Поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 468540 лв., съгласно Приложение
№4.
2.1.

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
256300 лв., съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности
през 2019 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос
5 330 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
10 000 лв.
4.2.2. За погребения
500 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
132 860 лв.
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
5 000 лв.
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия
11 500 лв.
В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8 500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
3 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината
3 000 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС
1500 лв.
До 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2019 г.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:
- СУ “Васил Левски” гр. Априлци
/Приложение № 6/
7. Утвърждава списъци на педагогическия персонал и служители на Община Априлци,
които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.
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8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за
поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2019 г., съгласно
Приложение № 8.
9.
Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 9.
10.

Одобрява максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 13.

11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2019, 2020, 2021 г., съгласно Приложение №12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани в края на 2019 г. в размер до 151 234 лв.; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
натрупани в края на 2019 г. в размер до 907 404 лв.; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи.
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
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16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .
17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2019 г.
17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето
им по решение на ОбС.
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
М. Пенков: Имате ли въпроси?
Т. Колев: Този преходен остатък от делегирани дейности какво се случва с него?
Д. Теодосиев: Прехвърля се за следващата година в същите дейности. Може да
се използва за капиталови разходи.
Преходен остатък от 2018 г.
Дейност

Лева

I.Държавни дейности
Общинска администрация
Други дейности по вътрешната сигурност

Разпределение по дейности в
бюджета за 2019 г.
Дейност
Лева
I.Държавни дейности

64204 Общинска администрация
22950 Други дейности по вътрешната
сигурност

Отбранително мобилизационна подготовка

5606 Отбранително мобилизационна
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64204
22950
5606

подготовка
Доброволни формирования
Неспециализирани училища, без
професионални гимназии
ДДО - превоз 16-годишни
Здравни кабинети при ДГ и училища
Домове за стари хора
Дневни центрове за лица с увреждания

352 Доброволни формирования
1781 Неспециализирани училища, без

352
1781

професионални гимназии

1491 ДДО - превоз 16-годишни
1491
249 Здравни кабинети при ДГ и училища
249
30499 Домове за стари хора
30499
78803 Дневни центрове за лица с увреждания
78803
Общо бюджетно салдо: 205935
Общо: 205935

Останалата част е от местни дейности – 688 166лв. Като цяло за общината е
894 101лв. Субсидията от делегирани от държавни дейности се увеличава с 15% - става
2 076 504лв. В това число за „Общинска администрация” нараства 43 300лв и става
388 000лв. – 15% увеличение. За „Отбрана и сигурност” – 113 180лв. – увеличение с
9%. Във функция „Образование” – това са държавните дейности на детската градина и
неспециализираното училище, нараства до 1 028 962лв.- увеличение от 19%. Това са
увеличения на стандартите за финансиране брой деца. Функция „Здравеопазване –
19 122лв. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 394 380лв. – 19%
увеличение. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” имаме
увеличение 13%. – 132 860лв. Имаме увеличение в Общата изравнителна субсидия.
През 2018г. тя е в размер 90 100лв., а за 2019г. става 119 700лв. – 30% увеличение. За
зимното почистване на общинските пътища – 62 200лв. – 10% увеличенние. Целевата
субсидия за капиталови разходи е увеличена с 25 000лв. и става 256 300лв. Това е за
основен ремонт на дълготрайни активи.
М. Пенков: Имате ли други въпроси?
Т. Колев: Снегопочистването не е ли пътно поддържане общо?
Д. Теодосиев: Остатъкът се използва за същото следващите години. Целевите
остатъци в местните дейности остават за същата дейност в следващата година. Ако има
остатък от туристическия данък от битови отпадъци отново остава за същата дейност.
И те са целеви. По – основното е капиталовата програма.
Финансиране
в т.ч. по източници
№ по
ред

Дейност, параграф, вид на капиталовия разход

Други
Целева Собствени
собствени
Средства от
субсидия бюджетни
средства Дарения
ЕС фонд
за КР от
средства
/преходен
"Земеделие"
РБ
§4000
остатък/

Общо

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
0

0

0

0

0

468540 256300

10000

202240

0

II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Дейност 122 "Общинска администрация"
8240
2000

1.1. § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер - 2 бр.
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8240
2000

0

1.2.
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер - 1 бр.
сървър
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
2.
професионални гимназии"
2.1. § 51-00 Основен ремонт на ДМА (сграда на общежитие на
СУ "Васил Левски")

6240

6240

42000

42000

42000

42000

3.

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа"

3.1.

§ 51-00 Ремонт на улица "Еделвайс"

8484

8484

3.2.

§ 51-00 Ремонт на улица "Касалийска" от ПТ 3301 до ПТ
3282

7868

7868

3.3.

§ 51-00 Ремонт на улица "Касалийска" ПТ 3279 до ПТ 3284

51534

51534

3.4.

§ 51-00 Ремонт на улица "Черни връх"

7945

7945

3.5.

§ 51-00 Ремонт на ул. "Марагидик" от ПТ 4056 до ПТ 4058

12164

12164

3.6.

§ 51-00 Ремонт на ул. "Сенковчица"

8131

8131

3.7.

§ 51-00 Ремонт на улица с кадастрален номер
52218.513.135

8436

8436

3.8.

§ 51-00 Ремонт на ул. "Смолян"

30282

30282

3.9.

§ 51-00 Ремонт на ул. "Липовска"

48396

48396

20088

20088

3.11. § 51-00 Ремонт на ул. "Дуневска"

8062

8062

3.12. § 51-00 Ремонт на ул. "Георги Бенковски"

9000

9000

3.13. § 51-00 Ремонт на ул. "Цанко Дюстабанов"

8985

8985

3.10. § 51-00 Ремонт на ул. "Воденичарска"

3.14. § 51-00 Ремонт на ул. "Свинова поляна"
4.

319375 229375

90000

90000

90000

Дейност 715 "Обредни домове и зали"

72000

10000

62000

§ 51-00 Ремонт на ДМА / църква Свети Илия - кв. Зла река/

72000

10000

62000

Дейност 832 "Служби и дейности по поддърж., ремонт
и изграждане на пътища"

26925

26925

26925
0

26925

4.1.
5.
5.1.
§ 51-00 Ремонт на общински път "LOV3017 "
III. ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС
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0

468540 256300

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ / I + II + III/:

10000

202240

За Общинска администрация е предвидено закупуването на 2 бр. компютри като
дълготрайни активи. Ще се наложи да се закупи и един бр. сървър, за да може да
архивира данните от програмата за местни данъци и такси. Защото този в момента е
стар и новите изисквания в момента са много видове обмен на данни – между КАТ и
общината, нотариусите. Свързани са и годишните технически прегледи. Трябва по –
мощен и сигурен сървър. Няма да се правят ръчно някои неща, а той ще си изпълнява
тези функции. Друго, което е предвидено е ремонт на общежитието в Острец- 42 000лв.
от преходен остатък са. Също така ремонт на улиците. Всичките са от целевата
субсидия за капиталовите разходи с изключение на ул. "Свинова поляна", която е от
преходен остатък. Ще се отпуснат средства за ремонт на църквата в Зла река –
72 000лв.
М. Пенков: Други въпроси имате ли?
Т. Колев: А тази улица, която няма име коя е?
Д. Теодосиев: До кантара в Зла река.
М. Пенков: Ул. „Марагидик” къде е?
Д. Теодосиев: В Мядна.
Б. Беров: А ул „Воденичарска”?
Д. Теодосиев: В Барахарите, първата улица в ляво.
М. Колев: А къде се намира ул. „Липовска”?
Д. Теодосиев: Тя е в Драшкова поляна.
М. Пенков: Други въпроси имате ли?Няма. Няма внесени промени, направени
предложения по време на комисията за промяна на бюджета в отделните дейности.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-424/16.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община
Априлци за 2019г., моля, Комисията по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС Априлци, да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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0

0

С това гласуване комисията
по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия,
социални дейности и международни връзки
проекта за решение.

към ОбС Априлци

подкрепя

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344 /21.12.2018 г. за изпълнение на държавния
бюджет на Република България за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Априлци за 2019 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 4068335 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.2. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
1.1.1.2.Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

2282439 лв.
2076504 лв.
205935 лв.

1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи
1.1.2.2. Неданъчни приходи
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
В това число :
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
1.1.2.5. Предоставени трансфери
1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

1785896 лв.
307800 лв.
526580 лв.
181900 лв.
119 700 лв.
62 200 лв.
256 300 лв.
-174850 лв.
688166 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 4068335 лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
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2282439 лв.

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.
За заплати и осигуровки
38605 лв.
за издръжка
21334 лв.
капиталови разходи
42000 лв.

101939 лв.

1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1683957 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2019 г. (Поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 468540 лв., съгласно Приложение №4.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
256300 лв., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през
2019 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос
5 330 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
10 000 лв.
4.2.2. За погребения
500 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
132 860 лв.
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
5 000лв.
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия
11 500 лв.
В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8 500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
3 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината
3 000 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС
1500 лв.
До 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2019 г.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:
- СУ “Васил Левски” гр. Априлци
/Приложение № 6/
7. Утвърждава списъци на педагогическия персонал и служители на Община
Априлци, които имат право на транспортни разноски за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.
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8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за
поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2019 г., съгласно
Приложение № 8.
9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 9
10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 13.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2019, 2020, 2021 г., съгласно Приложение №12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани в края на 2019 г. в размер до 151 234 лв.; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат натрупани в края на 2019 г. в размер до 907 404 лв.; ограничението не се
прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
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трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .
17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,
но не по-късно от края на 2019 г.
17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС.
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-424/16.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община
Априлци за 2019г., моля, Комисията по териториално и селищно устройство, общинска
собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към
ОбС Априлци, да гласува:
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Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията по териториално и селищно устройство,
общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и
сигурност сигурност към ОбС Априлци

подкрепи следния проект за решение:

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2019 г., ПМС № 344 /21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Априлци
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Априлци за 2019 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 4068335 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.3. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

2282439 лв.
2076504 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

205935 лв.

1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи
1.1.2.2. Неданъчни приходи
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
В това число :
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
1.1.2.5. Предоставени трансфери
1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 г.
/Съгласно Приложение №3/

1785896 лв.
307800 лв.
526580 лв.
181900 лв.
119 700 лв.
62 200 лв.
256 300 лв.
-174850 лв.
688166 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 4068335 лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
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2282439 лв.

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.
За заплати и осигуровки
38605 лв.
за издръжка
21334 лв.
капиталови разходи
42000 лв.

101939 лв.

1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1683957 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2019 г. (Поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 468540 лв., съгласно Приложение №4.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
256300 лв., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през
2019 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос
5 330 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
10 000 лв.
4.2.2. За погребения
500 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
132 860 лв.
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
5 000 лв.
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия
11 500 лв.
В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8 500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
3 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината
3 000 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС
1500 лв.
До 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2019 г.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:
- СУ “Васил Левски” гр. Априлци
/Приложение № 6/
7. Утвърждава списъци на педагогическия персонал и служители на Община Априлци,
които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.
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8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за
поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2019 г., съгласно
Приложение № 8.
9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 9.
10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 13.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019,
2020, 2021 г., съгласно Приложение №12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани в края на 2019 г. в размер до 151 234 лв.; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
натрупани в края на 2019 г. в размер до 907 404 лв.; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи.
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
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16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .
17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2019 г.
17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето
им по решение на ОбС.
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
М. Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието.
Председателстващ
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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