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Р Е Ш Е Н И Е
№ 273

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  16. 06. 2016 г.

  

О Т Н О С Н О :    Отчета за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2015 година  и
актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2015 година под формата на приложения
за приходната и разходната част на бюджета

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от  ЗМСМА, чл.125, ал.(4),  чл.140, ал.(1) от Закона за публичните
финанси, чл. 49, ал.(1)  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и
на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, и предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-
256 от 25. 05. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за   2015  година по пълна
бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за касово
изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. –
Приложение № 1, Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2015 година – Бюджет –
Приложение № 3, Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09)  Приложение № 3.1. и
Приложение № 4 – Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2015г. за сметките на
средства от Европейския  съюз.

2. Приема Отчета за натуралните показатели по бюджета на Община Пловдив за 2015 година, съгласно
приложената към предложението бланка – Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  –   Приложение №  2

3. Приема Наличности в обслужващите банки  –   Приложение №  5

4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г., съгласно следните приложения:

4. 1. Годишен доклад по дълга към 31.12.2015г. – Приложение № 6

4. 2. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/
преди влизане в сила на промените в ЗОД през 2015г. (до м.юли 2015 вкл.) – Приложение № 6.1

4. 3. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/
след влизане в сила на промените в ЗОД през 2015г. (от м.август 2015) – Приложение № 6.2
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4. 4. Отчет на банков заем – Райфайзенбанк  към 31.12.2015г. – Приложение № 6.3

4. 5. Справка за размера на допустимите плащания за 2015 година, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за
публичните финанси  по съществуващи заеми на Община Пловдив -  Приложение № 6.4

5. Приема за сведение Приложение № 7 – Справка за планираните и фактическите постъпления и
плащания от такса за  битови отпадъци към 31.12.2015г.

6. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2015г.
предоставени от централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи –
Приложение № 8

7. Приема за сведение Разшифровка на §§ 31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и
ЦБ /нето/ за отчетния период от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. – Приложение № 9

8. Приема за сведение Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2015г. до
31.12.2015г.- Приложение № 10

9. Приема за сведение Разшифровка на Флаг и Енергийна ефективност за отчетния период от 01.01.2015г.
до 31.12.2015г. – Приложение № 11

10. Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от
ЕС към 31.12.2015г. – Приложение № 12

11. Приема за сведение Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и Сметките за
средствата от ЕС към 31.12.2015година – Приложение № 13

12. Приема за сведение Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по
чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2015г.  – Приложение № 14

13. Приема за сведение Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2015
година -  Приложение № 15

14. Приема за сведение Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2015 година - 
Приложение № 16

15. Приема за сведение Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2015г.,
които са заложени в приетия график от Общински съвет  -  Приложение № 17.

16. Приема за сведение Справка за възстановените средства до 31 януари 2016 г. по сметка на централния
бюджет, предоставени на общините за 2015 г. по реда на наредбата по §4 от заключителните разпоредби на
Закона за автомобилните превози  – Приложение № 18

17. Приема за сведение Баланс на Община Пловдив към 31.12.2015 г. – Приложение № 19

18. Приема за сведение Оборотна ведомост на Община Пловдив към 31.12.2015 г. – Приложение № 20

19. Одобрява актуализираното разпределение на променения сборен бюджет на община Пловдив, за
четвърто тримесечие на 2015 година, под формата на приложения за приходната и разходната част на
бюджета, както следва:

19. 1. Приходи за делегираните от държавата дейности към 31.12.2015 г. -  Приложение № 21

19. 2. Местни приходи към 31.12.2015 г. – Приложение №  22
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19. 3. Общо приходи към 31.12.2015 г. – Приложение № 23

19. 4. Разходи за делегираните от държавата дейности към 31.12.2015г. – Приложение № 24

19. 5. Разходи за местните дейности към 31.12.2015 г. – Приложение № 25

19. 6. Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности към 31.12.2015 г. – Приложение
№ 26

19. 7. Общо разходи към 31.12.2015 г. -  Приложение № 27

19. 8. Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година към 31.12.2015 г. – бюджет  –
Приложение № 28

19. 9. Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09) – 31.12.2015 г. – Приложение № 29

19. 10. Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2015 г. за сметките на средства от
Европейския съюз – план -  Приложение № 30

20. Приема за сведение Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015
г.  – Приложение № 31

21. Увеличава утвърдения показател за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2015 година по бюджета на Община Пловдив със сума в размер на 17 300 000 лв.

            22. Приема за сведение Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на
Община Пловдив за 2015 г. – Приложение № 32

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от  ЗМСМА, чл.125, ал.(4),
 чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1)  от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 23.06. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 23. 06. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.06.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/

3/3


	Решение 273
	Р Е Ш Е Н И Е

