ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложения № 4.1 и
№ 4.2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 45
гр. Левски, 13.02.2020г.

относно: Приемане бюджета на Община Левски за 2020г.
На основание 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 ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г.,
ФО№1/16.01.2020г. указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на
общините и на сметките за СЕС за 2020г. 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
на Община Левски,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Левски за 2020г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 14 739 987 лв., съгласно Приложение
№ 1.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
9 027 930 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 8 328 972 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на делегирани бюджети
в „Образованието 70 160 лв.
1.1.1.3. Средства на разпореждане от ЕС
- 101 494 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2019г. 730 292 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 712 057 лв.
в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 983 700 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 167 600 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на - 1 600 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи 467 300 лв.
1.1.2.5. Целеви трансфер за зимно подд. и снегопоч.- 57 500 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми 396 836 лв.
1.1.2.7. Получени заеми
105 000 лв.
1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми - 436 608 лв.
1.1.2.9. Отчисления по ЗУО /внесени/ - 96 156 лв.
1.1.2.10. Възстановени вноски по ЗУО
100 000 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2019г.366 385 лв.

1.2. По разхода в размер на 14 739 987 лв.
1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на
9 027 930 лв., в т.ч. за капиталови разхиди 81 134 лв., разпределени по
функции и дейности съгласно Приложение № 2.
1.2.2. Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани от
местни данъци и такси – дофинансиране 280 848 лв., в т.ч. за капиталови
разходи 1 848 лв.
1.2.3. Разходи за местни дейности в размер на 5 431 209 лв., в т.ч.
капиталови разходи 828 719 лв.
1.2.4. Общия размер на капиталовата програма за 2020г. на Община
Левски е 911 701 лв. с източници на финансиране, както следва:
1. Целева субсидия за капиталови разходи
467 300 лв.
2. От собствени приходи
291 818 лв.
3. От преходен остатък
152 583 лв.,
съгласно приложен поименен списък на обектите описани в Приложение № 3.
1.2.5. Поименен списък на обектите за текущ ремонт, съгласно
Приложение № 15.
1.3. Разпределението на преходният остатък, реализиран към
31.12.2019г. съгласно Приложение № 13.
1.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления
от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4.
2. Приема следните лимити за разходи:
2.1. Социално–битови в размер на 3% от начислените трудови
възнаграждения.
2.2. Разходи за представителни цели 17 045 лв.
2.2.1 на кмета на общината 9 445 лв.
2.2.2 на кметове на кметства и кметски наместници 7 600 лв.
Разходи за представителни цели на кметове на кметства и кметски наместници
са разпределени, както следва:
Над 2000 жители1 150 лв. годишно
От 1000 до 2000 жители800 лв. годишно
Под 1000 жители580 лв. годишно
За кметски наместници285 лв. годишно
2.2.3 на общинския съвет4 723 лв. годишно
2.2.4. Финансови средства за провеждане на сборове на кметствата –
500 лв. на кметство.
2.3. За финансиране културния календар на Община Левски за 2020г.40 000 лв., съгласно приложение № 14.
2.4. Разходи за погребение до 100 лв.
2.5. Помощи по Решение на Общинския съвет в размер на 15 000 лв.,
2.5.1. за кръводаряване – 20 лв. /кръводарител/;
2.5.2. за лица бъбречно болни на хемодиализа и бъбречно
трансплантирани на територията на община Левски - 100 лв. / месечно / на
човек;
2.6. Помощи за семейства с репродуктивни проблеми
10 500 лв.
2.7. Еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и
отглеждането на деца на територията на община Левски
10 000 лв.
3. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложение № 7.

3.1. Средствата по т.3 са в размер до 100% от цените на абонаментните
карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 100% - по
автомобилния транспорт, от стойността на разхода от местоживеене до
месторабота и обратно съгласно указанията на МФ и МОН.
4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и
дружества със 100% общинско участие:
4.1. За спортни клубове 187 700 лв.
Разпределението на субсидията ще се извърши от комисия, съставена от
представители на клубовете, съвместно с представители на Общинска
администрация и Общински съвет.
4.2. За читалища 407 160 лв.
Разпределението на субсидията ще се извърши от комисия, съставена от
представители на читалищата, съвместно с представители на Общинска
администрация и Общински съвет.
5. Упълномощава Кмета със заповед да определи общия размер на
средствата за работно облекло и диференцирано по дейности в рамките на
разчетените средствата по разходната част на бюджета.
6. При продажба или отдаване под наем на имоти, които са предоставени
за управление на кметовете на кметства, не по-малко от 30% от средствата се
предоставят по бюджета на кметството и се изразходват за дейности от местно
значение.
7. Определя числеността на персонала в общинска администрация
съгласно Приложение № 5 и разпределението на плановите разходи за заплати
за 2020г. съгласно Приложение № 6.
8. Числеността на персонала за ДДД във функцията „Здравеопазване” се
определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени от
стандартите и утвърдените размери по т.7 от настоящото решение.
9. Утвърждава разходите на Общинските предприятия и числеността на
персонала, съгласно /Приложение№ 8/, както следва:
9.1. ОП ”БКС” 9.2. ОП ”СИОР” 9.3. ОП ”СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” -

1 066 348 лв.
62 580 лв.
301 855 лв.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, в размер на 2 203 687 лв. съгласно Приложение № 9.
11. Одобрява бюджетната прогноза на Община Левски за периода 2020г.
– 2022г. /Приложение № 10/.
12. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета
на община Левски, съгласно Приложение № 11.
13. Одобрява лимита за поемане на нов общински дълг в размер на
195 533 лв. и максималния размер на плащанията по общинския дълг за 2020г.
в размер на 652 854 лв.
14. Одобрява намеренията за поемане на нов дългосрочен дълг по чл.13,
чл.14 и чл.17 от ЗОД през 2020г., съгласно приложение № 12.
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2020г. в размер на 1 850 783 лв.
16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2020г. в размер на 6 169 276 лв.
17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по
второстепенни разпоредители.

18. Общински съвет упълномощава Кмета, в изпълнение на решения, за
предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на Общината в
частта за местни дейности за извънбюджетни сметки на проекти по Оперативни
програми, да актуализира с гласувания размер, приходната част на общинския
бюджет по §§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз.
19. Оправомощава кмета на общината, при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия
размер на бюджета, да:
19.1. 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;
19.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга без да изменя общия й размер в частта за
местните дейности.
20. Възлага на Кмета на общината:
20.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
20.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации
и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол
/СФУК/.
21. 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.
22. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
ГЛАСУВАЛИ по т.2.7 /нова точка към бюджета/:
За – 14 общински съветници,
Против – 3,
Въздържали се – 4.
ГЛАСУВАЛИ за целия бюджет:
За – 15 общински съветници,
Против – 3,
Въздържали се – 3.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

