ОБЩИНА

БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

До Председателя
на Общински съвет
гр.Батак

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
Петър Крумов Паунов –кмет на Общината
ОТНОСНО: Приемане и изпълнение на бюджета за 2009 год.
На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските
бюджети,
Моля да разгледате и вземете следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Батак, приема бюджета на Община Батак за 2009 год.,
както следва:
І. по приходната част в размер на 8 156 439лв. Приложение №1
В т.ч.
Приходи с държавен характер – 3 662 585 лв.
В т.ч.
Обща допълваща субсидия от РБ – 2 181 985 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи-1 480 600 лв.,в т.ч.
-основен ремонт на общински пътища-113 400 лв.
-за екологични обекти-1 244 000лв.
Приходи с общински характер –4 493 854 лв.
В т.ч.
Данъчни приходи – 124 208 лв.
Не данъчни приходи –3 481 651 лв.
- Обща изравнителна субсидия – 344 400 лв., в т.ч.
- Снегопочистване -19 500 лв.
Преходен остатък 658 946 лв.
- Погасяване на заем от ПУДООС- -106 667 лв.

ІІ по разходната част в размер на 8 156 439 лв.
В т.ч.
Държавни дейности – 3 662 585 лв.
Общински дейности 4 493 854 лв.
1.Разпределени по функции и групи разходи, съгласно Приложение №2 и
Приложение 2.1
1.1. Инвестиционна програма – Приложение №3
2.Приема лимити за разходи – Приложение №4.
3.Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се
покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и
фондове на общината (чл.24 ал.1 т.1 от Закона за общинските бюджети).
4.При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите,
предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2009
година (чл.27 от ЗОБ).
4.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи за една бюджетна дейност.
4.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност
в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер.
5.Задължава Кмета на Общината:
5.1.Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните
и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
5.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

6.Преходен остатък в размер на 658 946 лв. в т. ч.

-За благоустрояване централна градска част -386 925
-Проект и стр.надзор за”Енергийна ефективност на сгради общинска
собственост и системи за улично осветление в Община Батак”-90 000

-Основен ремонт на ул”Младост”с. Нова Махала-64 563
-Основен ремонт и паважна настилка ул.1Х с.Фотиново-92 689
-Основен ремонт ул.”Иван Вазов”-3 250
-Снегопочистване-3 225
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