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ОБЩИНА
ЧАВРЕН

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
По протокол от редовно заседание №34 на Общински съвет - Аврен, област Варна,
проведено на 25 януари 2018 г., по точка 1 от дневния ред, Общински съвет - Аврен прие
следното
РЕШЕНИЕ:749
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1, 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 и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г.,
ПМС 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аврен, Общински съвет - Аврен:
1.Приема бюджета на Община Аврен за 2018 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 14 055 293 лв. съгласно Приложение № 1 и № 3, в т.ч:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 697 893 лв. в т.ч.
1.1.1.1 .Обща субсидия за делегирани дейности в размер на - 3 550352 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък по левови сметки от 2017 г. в размер на 200 990лв., разпределен по
видове и дейности, съгласно Приложение № 4.
Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки -5 лв.,и средства на разпореждане /-71454лв./
1.1.1.3. Собствени приходи на звена на делегирани бюджети
18 000 лв.
1.1.1.4. Финансиране
0 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 357 400 лв., в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
1 977 800 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 222 489 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 258 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 437 700 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 80 300 лв.
1.1.2.6. Друго финансиране в размер на 5 107 398 лв., в т. ч.получени и възстановени заеми и
погашения на главници
1.1.2.7. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 0 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък по левови сметки от 2017 г. в размер на 273 213 лв., разпределен по
видове и дейности, съгласно Приложение № 4
1.2. По разходите в размер на 14 055 293лв., разпределени по функции, дейности и параграфи,
съгласно Приложение № 2 и № 3 в т.ч. :
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 697 893 лв.
1.2.2. Дофинансиране
810 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на
9 547 400 лв.
1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 6 443 328 лв., по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 5
3. Утвърждава разходите за заплати и приема числеността на персонала за делегираните от
държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети и за местните
дейности през 2018 г., съгласно Приложение № 6
4. Утвърждава разчет за целеви разходи, субсидии и трансфери, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 25 000 лв.
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4.2. Субсидии за читалища
4.2.1. Държавна дейност - 134 000 лв.
4.2.2. Дофинансиране - 80 000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер до 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер до
2% от разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер до 1% от разходите за
издръжка на дейност „Общинска администрация“
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 7
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение
_№ 8
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и
прогнозни показатели за периода 2019 Г.-2020 г., съгласно Приложение № 9
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:
• Основно училище "Христо Ботев" с. Аврен
• Основно училище "Св. Климент Охридски" с. Дъбравино
• Основно училище "Д - р Петър Берон" с. Приселци
• Основно училище "Св.св. Кирил и Методий” с. Тръстиково
• Основно училище " Д - р Петър Берон” с. Царевци
• Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" с. Синдел
10.Одобрява размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2018г., в размер на 190 942 лв., съгласно Приложение № 10
11. Одобрява размера на просрочените вземания от 2017 г., които ще бъдат събрани през 2018г„ в
размер на 20 809 лв., съгласно Приложение № 10
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2018г. в размер на 5 500 000лв
12.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018г. в размер на 220 000лв.
12.3Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018г. в размер на
6 269 650лв.
13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018г. в размер до 10 400 000лв.
14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г. в размер до 12 740 000лв.
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. 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.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходите в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.2. Да организира разработването на разчет на сметките за средства от ЕС по отделните
общински проекти.
17. Упълномощава кмета:
17.1.
При възникване на временен недостиг на средства да предоставя временни безлихвени
заеми от бюджетни сметки, сметки за чужди средства и сметките за средства от ЕС, за финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми до
възстановяването им от Управляващия орган.
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17.2. 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.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на
общински програми и проекти.
17.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране годишните цели на общината.
17.5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране
на одобрените по бюджет разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
18.3адължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
разработят и представят в срок до 31.03.2018 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински
^ съвет -Аврен бюджет.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
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