РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-173
Ловеч, 26.02.2015 год.

С Решение № 875от12.02.2015 г. Общински съвет Ловеч, относно приемане на
бюджет на Община Ловеч за 2015 г., е решил:
1. Приема приходната част на бюджета на Община Ловеч за 2015 г. по пълна
бюджетна класификация в размер на 30 952 148 лв., съгласно Приложение № 1, както
следва:
1.1. Приходи с държавен характер
16 741 057 лв.
1.1.1. Обща субсидия
14 865 774 лв.
1.1.2. Преходен остатък от 2014 г. левови сметки
1 934 043 лв.
1.1.3. Преходен остатък 2014 г. валутни сметки
33 294 лв.
1.1.4. Чужди средства
150 лв.
1.1.5. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за
-20 668 лв.
средствата от ЕС
1.1.6. Събрани средства и извършени плащания за сметка
-71 536 лв. на други
бюджети, сметки и фондове
1.2. Приходи с местен характер
14 211 091 лв.
1.2.1. Патентен данък
92 500 лв.
1.2.2. Имуществени данъци
2 376 000 лв.
1.2.3. Неданъчни приходи
6 927 728 лв.
1.2.4. Обща изравнителна субсидия
2 011 100 лв.
1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване
139 800 лв.
1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи
1 056 100 лв.
1.2.7. Преходен остатък от 2014 г. левови сметки
823 871 лв.
1.2.8. Преходен остатък от 2014 г. валутни сметки
49 388 лв,
1.2.9. Получени дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ
1 042 723 лв.
1.2.10. Получени трансфери
16 035 лв.
1.2.11. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за
средствата от ЕС
1 772 477 лв.
1.2.12. Възстановена сума по временна финансова помощ
6 000 лв.
1.2.13. Предоставен трансфер (Драматичен театър)
-82 100 лв.
1.2.14. Предоставен трансфер В и К Асоциация
- 8 473 лв.
1.2.15. Предоставен трансфер МБАЛ –Ловеч
- 6 000 лв.
1.2.16. Трансфери между бюджети и сметки
за средствата от ЕС
- 518 237 лв.
1.2.17. Погасяване на дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ
- 448 743 лв.
1.2.18. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина
- 337 174 лв.
1.2.19. Погасяване на дългосрочен заем от ФЕЕВИ
-74 320 лв.
1.2.20. Отчисления по ЗУО
-627 584 лв.
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ВСИЧКО ПРИХОДИ:

30 952 148 лв.

2. Приема разходната част на бюджета на Община Ловеч за 2015 г. вразмер на 30
952 148 лв. съгласно Приложенияот №2 до №13включително, както следва:
2.1. Разходи за държавни дейности
16 741 057 лв.
2.2. Разходи за местни дейности
13 221 995 лв.
2.3. Разходи за държавни дейности, финансирани
с приходи с местен характер
989 096 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

30 952 148 лв.

3. Приема бюджетите за 2015 г. на кметствата на самостоятелен бюджет в размери
съгласно Приложение № 12.
4. Приема бюджета на Общински съвет като неразделна част от бюджета на Община
Ловеч за 2015 г. съгласно Приложение № 13.
5. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2015
г. по източници на финансиране, параграфи и по обекти разпределени съгласно
Приложение № 14, като:
5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в
размер на 1 056 100 лв., съгласно, колона 3 на Приложение № 14.
5.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно
Приложение № 15.
6.
Утвърждава числеността на персонала и средствата за работна
заплата
на бюджетните дейности
в Община Ловеч,
без звената
от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети за
2015 г. съгласно колони 6 и 7 „Численост на персонала" и „Средства за работна
заплата" на Приложения: № 2; № З.1.; № 4.1.; № 5.1.; № 6. 1.; № 7.1.; № 8.1.; № 9.1. и
№ 10.1.
7.
Определя
второстепенните
разпоредители
с
бюджет
и
приема
бюджетните им сметки, съгласно Приложение № 16.
8.
Определя максимален размер на дълга, както следва:
8.1. Максимален размер на новия общински дълг през 2015 г. до
7 131 431 лв., в т.ч. 2 188 186 лв. от фонд ФЛАГ;
8.2. Максимален размер на дълга към 31.12.2015 г. до 6 271 194 лв.
9.
Приема разпределението на преходния остатък от 2014 г. в
държавни и местни дейности съгласно Приложение № 17.
10. Приема от бюджета на Община Ловеч за 2015 г. да се изплащат разходите за
пътуване на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата в размер
на 90 на сто от действителните разходи и утвърждава списък на лицата по населени
места, имена и длъжности съгласно Приложения № 18 и 19.
11. Приема средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала,
назначен по трудови правоотношения в размер на 3 на сто от плановите средства за
работна заплата на този персонал.
12. Определя разходите за представителни цели на Община Ловеч за 2015 г. в размер
на 12 000 лв., от които 2 000 лв. за дейност 123 „Общински съвет".
13.
Утвърждава разчет за целеви разходи, както следва за:
13.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 5 000лв.
13.2. Еднократно подпомагане с целева финансова помощ от 100 лв. за
новородено дете, родено в МБАЛ-Ловеч, жител на Община Ловеч -15 000 лв.

13.3. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане - 2 500 лв.
13.4. За подобряване на материално-техническата база в училищата се
предоставят 30 000 лв. от функция „Резерв", § 97-00 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи", на конкурсен принцип.
14.
Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 7 627 445 лв., съгласно Приложение № 20.
15.
Одобрява
актуализираната
бюджетна
прогноза
за
местните
дейности за периода 2015-2017 г., съгласно Приложение № 21.
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани в края на 2015 г. в размер до 5 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
17. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
натрупани в края на 2015 г. в размер до 30 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
18.
Оправомощава
кмета
на
общината
да
извършва
компенсирани
промени:
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи.
19.
Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за предварителни
разходи
при
кандидатстване,
авансово
и
мостово
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.
19.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансираща програма,
но не по-късно от края на 2015 година.
19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
19.3. 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 Общински съвет.
20.
Упълномощава кмета:
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни 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 и ИПГВР на гр. Ловеч.
20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

21.
Приема
за
сведение
Протокола
бюджета, съгласно Приложение № 22.

от

публичното

обсъждане

на

Приетото решение не е съобразено с изискванията на чл. 94, ал. 3 т. 3, 4 и 5 от
Закона за публичните финанси, тъй като в него не са одобрени размера на просрочените
задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за
текущата година; размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през бюджетната година; лимита за поемане на нов общински дълг и на
общинските гаранции към края на бюджетната година.
Законът изрично предвижда, че с приемане на бюджета общинският съвет
следва да се произнесе и по изчерпателно изброените в чл. 94, ал. 3 въпроси. В случая в
т. 8 от решението е посочен максимален размер на новия общински дълг, но не е ясно
дали това е лимит за поемане на нов общински дълг. Не е изразена и волята на
общинския съвет по отношение на максималния размер на общинските гаранции към
края на бюджетната година. В решението си общинския съвет, едновременно с
приемане на бюджета, следваше да определи и размеритена просрочените вземания,
които се предвижда да бъдат събрани и на задълженията от предходната година, които
следва да бъдат разплатени, а ако няма такива това да бъде изразено изрично.
Предвид това приетото решение следва да бъде върнато за ново обсъждане в
общински съвет Ловеч като незаконосъобразно, тъй като общинския съвет не е
изпълнил всички изисквания на чл. 94, ал. 3 от ЗПФ.
Предвид изложените съображения, на основание чл. 32, ал.2 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал.4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 875 от 12.02.2015 г. Ловеч за ново обсъждане в
Общински съвет Ловеч.
Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет Ловеч.

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Областен управител
на област Ловеч

