ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail: obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

РЕШЕНИЕ № 70
взето по Протокол № 8/20.02.2012г.
ОТНОСНО: Параметрите на бюджет 2012 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 9; чл.
12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2012 г., ПМС № 367/29.12.2011 г., писмо на Министерството на финансите №
ФО-01 от 10.01.2012 г. и Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, предлагам да
вземете следното
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Димово за 2012 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 4 309 322 лв. /съгласно Приложение/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
2 559 477 лв., в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 513 236 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 0 лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 46 241 лв;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 749 845 лв., в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 236 200 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 824 945 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 422 300 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 228 900 лв., в
т.ч.:
• За строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 81 700 лв.
• За изграждане и основен ремонт на общински пътища 147 200 лв.
1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 37 500 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 309 322 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 706 523 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери 2 559 477 лв.;
1.2.1.2. От местни приходи 147 046 лв.;
1.2.2. За местни дейности дейности в размер на 1 602 799 лв.;
1.3. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 1 438 056 лв.
по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение.
1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.4.1. Членски внос – 6 000 лв.
1.4.2. Субсидия за читалища – 115 520 лв., разпределена съгласно Приложение.
1.5. Приема месечно разпределение на разходите за заплати през 2012 г. за делегираните от
държавата функции и дейности, за дейност дофинансиране „Общинска администрация” и за
местна дейност - ДСП съгласно Приложения 1, 2 и 3.
1.6. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г.:
1. Собствен Община Димово
2. Кметство село Гара Орешец
3. Кметство село Арчар

4. ОУ град Димово
5. СОУ село Арчар
6. ПГ град Димово
7. ОУ село Гара Орешец
2. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от
бюджета за 2012 г в размер на 466 065 лв. и просрочените вземания, които да бъдат събрани
през 2012 г. в размер на 15 733 лв. Приема план-график за разплащане на част от просрочените
задължения към 31.12.2011 г.
3. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране
на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от
бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия
орган.
4. Възлага на Кмета на общината :
• Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя,
донора.
• Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и
причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения
в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да
предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
5. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на Кмета:
5.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
5.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за
местните дейности;
5.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
5.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране
на общински програми и проекти.
5.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства до реализиране на определените годишни цели на
общината.
6. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаването на следните
приоритети:
6.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни;
6.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи;
за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т. 2; за
разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни
сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
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