ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДАМЯНОВСКИ
Вр.ид кмет на Община Кнежа,
ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012год. НА ОБЩИНА КНЕЖА
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.12 от Закона за общинските
бюджети, предлагам общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1.Приема бюджета на община Кнежа за 2012 год. по отношение на
приходите в размер на 6 100 524 лв съгласно Приложение №1 , в т.ч.
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Неданъчни приходи
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106 185
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1.Приема бюджета на община Кнежа за 2012 год. по отношение на
разходите в размер на 6 100 525 лв.,в т.ч.
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
1.1. Образование
1.2 Общи държавни дейности
1.3. Здравеопазване
1.4. Отбрана и сигурност
1.5. Култура /читалища/

3 662 271 лв
2 709 935 лв
480 100 лв
318 105 лв
64 603 лв
89 528 лв

2.3 Здравеопазване
2.4 Чистота и благоустрояване
Чистота
Изграждане, поддържане и ремонт на уличната мрежа
Осветление
2.5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
в т.ч. разходи по програми
2.6 Култура
Читалища-чл.26а от Закона за народните читалища
Музей
Културен календар
Спортни бази за спорт за всички
в т.ч.Спортен календар
Обредни домове и зали
РТВ
Зоопаркове

47 470 лв
854 676 лв
595 338 лв
142 568 лв
116 770 лв
161 152 лв
20 000 лв
224 206 лв
5 420 лв
10 359 лв
32 865 лв
92 854 лв
21 300 лв
2 200 лв
25 445 лв
55 063 лв

3. ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
4. ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
5. РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ НУЖДИ

82 800 лв
9 400 лв
14 580 лв

6.На основание чл.13, т.3 от Постановление №367 от 29.12.2011год. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012год.,
утвърждава разходите за представителни цели както следва
 кмет община Кнежа – 7 000лв.
 общински съвет - 1500лв.
 кметове на кметства - по 1 000лв. на всяко кметство;
7.На основание чл.32, ал.2 от Постановление №367 от 29.12.2011год. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012год. приема
средствата за социално –битово и културно обслужване на персонала в размер
на 3 на сто от плановите средства за работна заплата.
8.Приема съгласно чл.35, ал.1,ал.2 и ал.3 от Постановление №367 от
29.12.2011год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2012год. да се подпомагат разходите за погребение.;

9.Приема отпусканите помощи, които не са на основание на Закона за
семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане в размер на
10 000лв.;
10.Приема разходите за издръжка на пенсионерски клубове, клубове на
инвалида и офицери от запаса в размер на 6 500лв.;
11.Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 2 100лв. за стимулиране
на безвъзмездните кръводарители /в размер на 30лв. на кръводарител/.;
12.Инвестиционна програма , съгласно Приложение №6 в размер на :
 целеви капиталови 82 800 лева.;
 капиталови от местни приходи Приложение №6.2
 капиталови от местни приходи
20 530 лева – разходи,
финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи“ по чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 година Приложение №6.4
13.Упълномощава кмета на общината при освободен финансов ресурс от
спечелени проекти и при преизпълнение на собствените приходи да
реализира одобрените от общинския съвет приоритетно инвестиционни
обекти съгласно Приложение №6.3;
14.Определя числеността на персонала и средните брутни работни
заплати за местни дейности съгласно Приложение №7;
15.Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
съгласно Приложение № 8
16.Определя разходи за културни и спортни мероприятия и здравни
дейности, разпределени съгласно културния, спортния и здравния календар
на общината, съгласно Приложения № 9,10 и 11;
17. Одобрява подпомагане с приходи от общински характер на спортни
организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в
обществена полза като конкретизира вида на разходите.
18.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи , съгласно Приложение №12, и размера на средствата в
рамките на 85% от действителните разходи;
19.Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани
бюджети в детските заведения на територията на община Кнежа , а именно
 ОДЗ №1 “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;
 ОДЗ №2 “Дафинка Чергарска” гр. Кнежа;
 ОДЗ “Йордан Каменополски” с.Бреница;
 ЦДГ “Гълъбин Боевски” гр. Кнежа;
 ЦДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница;
като на директорите дава следните права:
 на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
 да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за
това;
 да се разпорежда със средствата на детското заведение;
 да определя индивидуалните възнаграждения;

 самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на
детското заведение.
20. На основание чл.25 от Наредба №11 за условията и реда за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за
приемане на общински дълг на Община Кнежа, разходите по общинския
бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи.
Функция „Образование”
Дейност „Целодневни детски градини” - издръжка
Функция „Здравеопазване”
Дейност „Детски ясли” – издръжка
Разходите за местни дейности се извършват до процента постъпили
приходи по плана на приходната част на бюджета, в съответните приходни
параграфи §27-01 „Общински такси за ползване на детски градини и др. по
образованието” и §27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и др. по
здравеопазването” .
21.Общинският съвет Кнежа дава съгласие кмета на общината да
прехвърля средства от бюджета на общината, в извънбюджетните сметки на
бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния
фонд (ИБСФ-3-КСФ) за общински финансов принос по конкретни програми и
проекти на Европейския съюз.
22.Дава съгласие кмета на общината да прехвърля временно свободните
средства от бюджета на общината като временни безлихвени заеми в
бюджетните сметки на разпоредители, финансирани от общинския бюджет,
бенефициент по оперативни програми или проекти на Европейския съюз.
23.Дава съгласие кмета на общината да прави промени по приходната и
разходната част на средствата по проекти по оперативни програми на
Европейския съюз в рамките на извънбюджетните сметки на бенефициенти
на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3КСФ).
24.Възлага на кмета на общината за всяко прехвърляне на средства от
бюджета на общината в извънбюджетните сметки на бенефициенти на
кохезионния и структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3-КСФ) и
временно свободните средства от бюджета на общината, като безлихвени
заеми в бюджетните сметки на разпоредители, финансирани от общинския
бюджет, бенефициенти по оперативни програми или проекти на Европейския
съюз, да уведомява писмено председателя на общинския съвет, а той от своя
страна да уведоми общинския съвет.
25.Дава съгласие кмета на общината да прехвърля временно свободните
средства от набирателната сметка на общината като временни безлихвени
заеми
по бюджетни или извънбюджетни сметки на бенефициенти на
кохезионния и структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3-КСФ)
по конкретни програми и проекти на Европейския съюз.
26.На основание §41 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 година дава съгласие, Кмета на Общината след 30.06.2012
година да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид разходи в
делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в
делегираните държавни дейности по функция „Образование”, при условие, че

няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се
пренасочват.
27.Дава съгласие, Кмета на Общината да прави промени на сумите за
определените в Поименния списък за капиталови разходи обекти, без да
изменя общата сума, утвърдена с приемането на Поименния списък.
28. Възлага на Кмета на Общината:
28.1.При очаквано преизпълнение на собствените приходи да внесе
предложение в Общинския съвет за приемане на допълнителен бюджет, но не
по късно от 15.12.2012 година. В края на годината, при изпълнение на
приходите над допълнителния бюджет, Кметът на Общината да разпредели
същия.
28.2.Да определи конкретните правомощия на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
28.3.Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения
средства.
28.4.Да актуализира
общинския бюджет с постъпилите като
обезщетения, средства по застрахователни събития.
28.5.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и
субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина.
29.Приема План-сметката за разходите дейност „Чистота“, съгласно
чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2012 година съгласно
Приложение №13.
30.Одобрява разходи за гориво, при липса на финансови задължения към
Община Кнежа на съответните структури, в размер на:
350 литра на Районна служба „Пожарна безопасност и спасяване” –
Кнежа;
1000 литра на Районно управление на МВР – Кнежа;
Средствата да се предоставят след сключване на договори за
дарение със горецитираните структури;
31.На основание чл.26а,ал.2 и във връзка с ал.3 от Закона за народните
читалища одобрява предложенията на читалищата на територията на Община
Кнежа в общ размер 5 420както следва:
 Читалище „Борба” гр.Кнежа – 3 690лева;
 Читалище „Народно съзнание“ с.Бреница – 810 лева;
 Читалище „Изгрев 1897“ с.Еница – 600 лева.
 Читалище „Димитър Цонов 1903“ с.Лазарово – 320 лева
и възлага на кмета на общината да сключи договор за изпълнение
на горецитираните предложения.

Николай Дамяновски
Вр.ид кмет на Община Кнежа,
Избран с Решение №25
от 23.12.2011 год.на ОбС Кнежа
Изготвил:
ДАНИЕЛА ДОЙЧИНОВА
Директор дирекция Обща администрация

