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Изх. №................./..................2016 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОРИНО
ДОКЛАД
От Мустафа Шабан Караахмед – Кмет на Община Борино
ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Борино за 2016 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 84, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 34 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Борино представям на вашето внимание
Проект за Бюджет на Община Борино за 2016 година.
Проекта за бюджет е разработен в съответствие с чл. 84, ал. 1-3 и по
показателите на чл. 45, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 29-33 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Борино и във връзка с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2016 година и
Постановлението за неговото изпълнение.
В проекта за бюджет са заложени годишните цели и приоритети на
Програмата за развитие на общината.
Проектобюджетът на Община Борино за 2016 година е в размер на
2 123 540 лева.
Приходната част включва: приходи за делегирани от държавата
дейности в размер на 1 145 262 лева, в т. ч.: Обща субсидия за делегирани от
държавата дейности 1 117 909 лева и преходен остатък от 2015 година 27 353
лева; приходи от местни дейности в размер на 978 278 лева, в т. ч.: данъчни
приходи 127 600 лева, неданъчни приходи 306 400 лева, обща изравнителна
субсидия 218 400 лева, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
110 700 лева, целева субсидия за капиталови разходи 181 300 лева,

финансиране /заеми и лизинг/ /-/ 40 271 лева и преходен остатък от 2015 година
74 149 лева.
В приходите за местни дейности са отразени влиянието на промените в
Закона за местни данъци и такси и Закона за управление на отпадъците, като не
са извършени промени в ставките за данъци и такси спрямо 2015 година.
Разходите за делегирани дейности в размер на 1 145 262 лева са
разчетени по дейности както следва: общинска администрация 325 700 лева за
сметка на единния разходен стандарт, отбранително мобилизационна
подготовка 60 900 лева от ЕРС, други дейности по вътрешната сигурност 11 880
лева от ЕРС, целодневни детски градини 137 763 лева- от ЕРС 135 733 лева и от
преходен остатък 2 030 лева, общообразователни училища 532 701 лева, от ЕРС
507 378 лева и от преходни остатъци 25 323 лева, здравни кабинети в детски
градини и училища 13 678 лева от ЕРС и читалища 56 640 лева от ЕРС.
В проектобюджета разходите за местни дейности в размер на 978 278
лева са разпределени, както следва по дейности: общинска администрация
168 500; общински съвет 41 100 лева;
ЦДГ 52 200; други дейности по БКС
108 810 лева; водоснабдяване и канализации 23 000 лева; осветление на улици
39 800 лева; управление на дейностите по отпадъците 132 000 лева; чистота
12 000 лева; изграждане и поддържане на улична мрежа 143 393 лева; други
дейности по здравеопазване /за линейка/ 3 000 лева; други дейности по
културата 20 000 лева; дейности по поддържане и изграждане на пътища
183 375 лева за сметка на целеви трансфери; общински пазари, тържища и
други 4 700лева; други дейности по икономиката 30 000 лева и разходи за
лихви и такси по заеми 16 400 лева.
Разходите за инвестиции в проектобюджета са в размер на 259 799 лева
за сметка на: целевата субсидия за капиталови разходи 181 300 лева; приходи
от продажба на общински нефинансови активи и МДТ 39 000 лева и преходен
остатък 39 499 лева.
Максималният размер на новите задължения за разходи по
проектобюджет е предложен в размер на 5 %.
Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 година е в размер на 30 %.
В проекта за решение за приемане на бюджета е предложен
индикативен разчет за средствата от ЕС и актуализирана бюджетна прогноза за
2016-2018 година, както и различни оправомощавания и възлагания на кмета на
общината.
Приложение: Проект за решение на Общински съвет Борино за
приемане Бюджета за 2016 година на Община Борино.
МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

/ ПРОЕКТ/
РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОРИНО
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА БОРИНО
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
2016 година , ПМС № 380/ 2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и 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 общинския бюджет
Общински съвет - БОРИНО
РЕШИ:
1.Приема бюджета на Община БОРИНО за 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на………………......................................................2 123 540 лв., в
т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на…….......1 145 262 лв,
съгласно Приложение № 1 в т. ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 117 909
лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи ……………………………………
0 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на ……………………………. 27 353
лв.
.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на……………….............................978 278 лв.
съгласно Приложение № 2, в т. ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на…………………...................................127 600 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на………………...................................306 400лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на ....................................329 100 лв., в
т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на…………………............218 400
лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 110 700
лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на ……………..181 300 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и с/ки за СЕС
0 лв.
1.1.2.6. Финансиране /заеми,лизинг и от/за ЕС /...................................../- / 40 271 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 година в размер на…….............................74 149 лв.
1.2. По разходите в размер на……………............................................................2 115 640 лв.,в
т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на……….....................1 145 262 лв.,
разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 3.
- разпределение на преходния остатък от 2015 година по дейности:
Общообразователни училища 25 323 лв.; Целодневни детски градини 2 030 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на……………...................................................978 278 лв.,
разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 4.
- разпределение на преходния остатък от 2015 година за дейности: Зимно
поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа 27 675 лв.; Други
дейности по БКС 39 499 лв за ОУП; ЦДГ 5 975 лв. .
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 61 231 лв.
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2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 259 799 лв., съгласно Приложение
№ 5 , като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и
за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на .......................181
300 лв.,
2.2. Приема разчет за разходите финансирани със собствени приходи в ……… 39
000 лв.
2.3 Приема разчет за разходите финансирани с преходен остатък в размер на...39
499 лв.
3. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 58 979 лв, съгласно приложение №
6.
4. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г. и численост на щатния персонал, без
звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани
бюджети, както следва:
4.1.1. Общинска администрация средства за заплати по § 01-00 в размер на 260 000
лв. за сметка на единния разходен стандарт /ЕРС/, численост 36 бр.
4.1.2. Общински съвет средства за заплати по § 01-00 в размер на 11 300 лв. за
сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 1 бр. численост /председател/.
4.1.3. Целодневни детски градини средства за заплати по § 01-00 в размер на 94 000
лв. за сметка на ЕРС.
4.1.4. Здравни кабинети в детски градини и училища средства за заплати по § 01-00
в размер на 11 000 лв. за сметка на ЕРС и численост определена от кмета на общината,
в рамките на средствата по стандарти.
4.1.5. Други дейности в БКС средства за заплати по § 01-00 в размер на 6 400 лв. за
сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 1 бр. численост.
4.1.6. Управление на дейностите по отпадъците средства за заплати по § 01-00 в
размер на 12 600 лв. за сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 2 бр.
численост.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос - 5 000 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други
цели) - 10 000 лв.;
5.3. Субсидии за Читалища - 56 640 лв., в т. ч.: Читалище „Обнова-1939” Борино 35 400
лв.; Читалище „Светлина-1954” Ягодина 10 620 лв. и Читалище „Нов живот-1956” Буйново
10 620 лв.,разпределени съгласно Протокол от 15.01.2016 година.
5.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.1.- 5.3.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината
в размер на 6 500 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.
6.4 Разходи за празници на населените места 20 000 лв., в т. ч. Борино 12 000 лв.,
Ягодина 3 000 лв., Буйново 3 000 лв., Кожари 1 000 лв. и Чала 1 000 лв.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 278 264 лв., съгласно Приложение № 7.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели
за 2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. съгласно Приложение № 8.
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9. Определя следните второстепенни разпоредители с бюджет: СОУ „Никола Йонков
Вапцаров” с. Борино; ОУ „Отец Паисий” с. Ягодина и ОУ „Васил Левски” с. Буйново.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на
300 000лв.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в
размер на………. лв.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2016 година в размер на 700 000 лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 % .
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2016 година в размер на 30 % .
13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1.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;
13.2. 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.
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
14. Възлага на кмета:
14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.
14.4. 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.
14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет.
15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2016 година.
15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
15.3. 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 Общинския съвет.
16. Упълномощава кмета:
16.1. 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
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за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да
разработят и представят на общинския кмет в срок до 31.03.2016 година конкретни мерки
за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 9.
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Приложение № 1
О Б Щ И Н А Б О Р И Н О,

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Б ЮД Ж Е Т - 2016 г.- ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
П Р И Х О Д И
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ( СУБС.ВН.)
ОТ ЦБ ( НЕТО )
- обща субсидия и др.трансфери за държавни
дейности от ЦБ за общини ( + )
-получени целеви субсидии за кап. разходи
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ
(НЕТО)
- остатък в лв. по сметки от предход. период ( + )
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

Годишен
план

1 117 909
31 00
31 11
31 13
95 00

1 117 909

95 01

27 353

27 353

1 145 262

Съставил:
ДЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ
Н-К ОТДЕЛ „ФБ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН ПО ОБЕКТИ
И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
№
НАИМЕНОВАНИЕ И
Вид
СУМА
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
П фун параг
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
дейност
Целеви Собствени
о кци
раф
ОБЕКТА
субсидии бюджетни
ре я
от РБ
средства
Други
д
/преходен
остатък/
1.
ОУП и Екологична оценка на община
ППР
65 406
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Днес 27.11.2015 година (петък) от 14:00часа в заседателната зала на
Административната сграда на община Борино, с. Борино, ул. „Христо Ботев” 1, етаж ІІІ се
проведе обществено обсъждане на проекто бюджет за 2016година.
Бяха поканени граждани на община Борино, представители на бизнеса, НПО и други
заинтересовани от бюджетната процедура лица, които да се включат в обсъждането, като
дадат своите предложения и мнения за съставянето и приемането на бюджета на община
Борино за 2016 година.
На срещата присъстваха:
Мустафа Караахмед – Кмет на община Борино;
Анелия Джебирова – Председател на Общински съвет Борино;
Джамал Чавдарлъ – Началник отдел „Финанси и бюджет”;
Поради неприсъствие на представители на гражданското общество, срещата беше
закрита в 15:00 часа.
Протоколът бе съставен и подписан в 2(два) еднакви екземпляра, по един за Общинска
администрация и Общински съвет.
1. Мустафа Караахмед......................................
/Кмет на общ. Борино/
2. Анелия Джебирова .......................................
/Председаател на Общински съвет Борино/
3. Джамал Чавдарлъ .......................................
/Нач. отдел „ФБ”/
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РЕШЕНИЕ
№ 37
Прието по Протокол № 5/28.01.2016 г.

Относно: Приемане на Бюджета на Община Борино 2016 година.
По предложение: От Мустафа Караахмед – Кмет на община Борино.

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 2016 година , ПМС № 380/ 2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2016 година и 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 общинския бюджет и след станалите разисквания, Общински съвет
Борино,
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община БОРИНО за 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на………………......................................................2 123 540
лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на……............1 145 262
лв, съгласно Приложение № 1 в т. ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на.. 1 117 909 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи ……………………………………….0 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на …………………………..27 353 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на……………….........................978 278 лв.
съгласно Приложение № 2, в т. ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на…………………........................................127 600 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на……………….........................................306 400лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на .................................329 100 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на………………….................218 400 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на…... 110 700 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на …………………181 300 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и с/ки за СЕС…………………... 0 лв.
1.1.2.6. Финансиране /заеми,лизинг и от/за ЕС /........................................../- / 40 271 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 година в размер на……...................................74 149 лв.
1.2. По разходите в размер на……………...............................................................2 115 640
лв.,в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на……….......................1 145 262
лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 3.
- разпределение на преходния остатък от 2015 година по дейности:
Общообразователни училища 25 323 лв.; Целодневни детски градини 2 030 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на……………...................................................978 278
лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 4.
- разпределение на преходния остатък от 2015 година за дейности: Зимно
поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа 27 675 лв.; Други
дейности по БКС 39 499 лв за ОУП; ЦДГ 5 975 лв. .
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на 61 231 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 259 799 лв.,
съгласно Приложение № 5 , като:
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2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.
и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на
.......................181 300 лв.,
2.2. Приема разчет за разходите финансирани със собствени приходи в 39 000 лв.
2.3 Приема разчет за разходите финансирани с преходен остатък в размер на 39
499 лв.
3. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 58 979 лв, съгласно
приложение № 6.
4. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г. и численост на щатния
персонал, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата
на делегирани бюджети, както следва:
4.1.1. Общинска администрация средства за заплати по § 01-00 в размер на 260
000 лв. за сметка на единния разходен стандарт /ЕРС/, численост 36 бр.
4.1.2. Общински съвет средства за заплати по § 01-00 в размер на 11 300 лв. за
сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 1 бр. численост /председател/.
4.1.3. Целодневни детски градини средства за заплати по § 01-00 в размер на 94
000 лв. за сметка на ЕРС.
4.1.4. Здравни кабинети в детски градини и училища средства за заплати по § 0100 в размер на 11 000 лв. за сметка на ЕРС и численост определена от кмета на
общината, в рамките на средствата по стандарти.
4.1.5. Други дейности в БКС средства за заплати по § 01-00 в размер на 6 400 лв.
за сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 1 бр. численост.
4.1.6. Управление на дейностите по отпадъците средства за заплати по § 01-00 в
размер на 12 600 лв. за сметка на местни приходи и изравнителна субсидия и 2 бр.
численост.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос - 5 000 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други
цели) - 10 000 лв.;
5.3. Субсидии за Читалища - 56 640 лв., в т. ч.: Читалище „Обнова-1939” Борино 35
400 лв.; Читалище „Светлина-1954” Ягодина 10 620 лв. и Читалище „Нов живот-1956”
Буйново 10 620 лв.,разпределени съгласно Протокол от 15.01.2016 година.
5.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.1. - 5.3.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 6 500 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.
6.4 Разходи за празници на населените места 20 000 лв., в т. ч. Борино 12 000 лв.,
Ягодина 3 000 лв., Буйново 3 000 лв., Кожари 1 000 лв. и Чала 1 000 лв.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 278 264 лв., съгласно Приложение № 7.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. съгласно
Приложение № 8.
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9. Определя следните второстепенни разпоредители с бюджет: СОУ
„Никола Йонков Вапцаров” с. Борино; ОУ „Отец Паисий” с. Ягодина и ОУ
„Васил Левски” с. Буйново.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на
300 000лв.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в
размер на………. лв.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2016 година в размер на 700 000 лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 % .
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 година в размер на 30 % .
13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1.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;
13.2. 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.
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
14. Възлага на кмета:
14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.
14.4. 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.
14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е
част от общинския бюджет.
15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2016 година.
15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
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15.3. 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 Общинския съвет.
16. Упълномощава кмета:
16.1. 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.
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от
общинския съвет да разработят и представят на общинския кмет в срок до 31.03.2016
година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 9.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1. Бюджет -2016 г. –Първоначален план Приходи делегирани от
държавни дейности;
2. Приложение № 2. Бюджет -2016 г. –Първоначален план Приходи от местни
дейности;
3. Приложение № 3. Бюджет-2016 г. –Първоначален план Разходи държавни
дейности;
4. Приложение № 4. Бюджет-2016 г. –Първоначален план Разходи местни
дейности;
5. Приложение № 5. Поименен списък на капиталовите разходи за 2016 година за
община Борино, област Смолян по обекти и източници на финансиране;
6. Приложение № 6. План – график за обслужване на просрочените задължения за
2016 г.;
7. Приложение № 7. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на
община Борино за 2016 г.;
8. Приложение № 8. Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 –
2018 г. на постъпленията от местните приходи и на разходи за местни дейности.;
9. Приложение № 9. Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2016 г.
Общ брой съветници:11
Присъствали: 7
Гласували: 7
№
по
ре
д
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Съветници
Име, Презиме, Фамилия
Анелия Емилова Джебирова
Асен Асенов Кукунджиев
Венцислав Славчев Митев
Георги Сергеев Генчев
Джамал Реджепов Асанов
Елка Димитрова Иванова
Мустафа Мустафа Таир

Резултат от
проведено
гласуване:
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
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8.
9.
10.
11.

Неджатин Кемалов Велиев
Неджатин Рамадан Вели
Осман Мустафа Неби
Сейди Алиев Шерифов

за
отсъства
за
за

За: 7
Против: няма
Въздържал се: няма
Анелия Джебирова
/ Председател на ОбС-Борино/
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