ПРОЕКТ БЮДЖЕТ ОБЩИНА РАДНЕВО 2013 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52,ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11,
ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.2 и
чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на Закона за Държавния бюджет
на Република България за 2013 година, ПМС № 1 от 09.01.2013 год. и
Наредбата на Общинския съвет по чл.9а, както следва:
2.1. По прихода в размер на
2.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на
в т.ч.

14 185 272 лв.
5 449 869 лв.,

2.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 987 572 лв.
2.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности в размер на
60 000 лв.
2.1.1.3.Преходен остатък от 2012 год. в размер на
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
в т.ч.

402 297 лв.
8 735 403 лв.,

2.1.2.1.Данъчни приходи в размер на

1 465 749 лв.

2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на

6 336 228 лв.

2.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни
дейности в размер на
т.ч.

991 200 лв.

334 900 лв., в

- за основен ремонт и придобиване на ДМА

145 000 лв.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 189 900 лв.
2.1.2.5. Друго финансиране в размер на
т.ч.
- задължения по финансов лизинг

-/3 869 099 лв., в

/-/ 92 676 лв.

- възстановени суми по временна финансова помощ

5 000 лв.

- постъпления от продажби на дялове,акции, ликв. дялове 1 250 лв.
- трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки

/-/ 856 347 лв.

- трансфери м/у бюджетни сметки

/-/ 174 000 лв.

- временни безлихвени заеми

/-/2 493 104 лв.

- погашения по дългосрочни заеми в страната

/-/ 222 222 лв.

- друго финансиране

/-/ 37 000 лв.

2.1.2.6.Преходен остатък от 2012 год. в размер на 3 476 425 лв.
2.2. По разходите в размер на 14 185 272 лв., разпределен по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложенията от материалите за
бюджета.
2.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 5 449 869 лв.
2.2.2. За местни дейности и дофинансиране на държавно делегирани
дейности в размер на 8 735 403 лв.
2.2.2.1.Резерв за неотложни и непредвидени разходи 145 857 лв., в т.ч.
- 44 200 лв. - за изплащане на обезщетения при пенсиониране на
служители от общинска администрация, звената към нея, педагогически и
непедагогически персонал от училищата;
- 100 977 лв. - за мери и пасища;
- 680 лв. - от дарение.

2.3. Инвестиционна програма в размер на 1 074 068 лв., съгласно
приложен поименен списък / Приложение 7/, в т.ч.
- с целева субсидия за капиталови разходи

394 900 лв.

- със собствени средства

378 283 лв.

в т.ч. финансирани чрез § 40-00 Постъпления от продажби на
общински нефинансови активи
68 323 лв.
- със средства ИБСФ - Специален фонд за инвестиции и дълготрайни
активи
300 885 лв.
2.4. Инвестиционна програма, свързана със задължителния собствен
принос по проекти, финансирани по Оперативни програми
- 533 907 лв.

