РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 55
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 04. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2010 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона
за общинските бюджети и чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Пловдив и предвид фактическите основания в предложение вх.
№ 10ХІ-16 от 04. 02. 2010 г. и изложените съображения в изказванията
на общинските съветници и материали с: вх. №10ХІ-16(4) от 01. 03. 2010 г.
и вх. № 10ХІ-16((3) от 01. 03. 2010 г., Общински съвет – Пловдив
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РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Пловдив за 2010 година, както следва:
/в лева/
Показатели
ПРИХОДИ – ВСИЧКО
В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ
От тях:
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО
В това число:
а) Обща допълваща субсидия и
др.трансф. за държ.дейности от ЦБ (§
31-11) по ЗДБРБ
- възстановени трансф. (субс.) от ЦБ
(-) (§ 31-20)
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ
АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО
От тях:
Временно съхр.с-ва на разпор. (§ 8800)
Депозити и средства по сметки (нето)
§ 95-00
- Остатък в лв. по сметки от
предходния период (+) (§ 95-01)
- Остатък в левова равностойност по
валутни сметки от предходния период
(+) (§ 95-02)
- Остатък в лв. по срочни депозити от
предходния период (§95-03)
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
– ВСИЧКО
От тях:
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ
ДАНЪЦИ – ВСИЧКО
От тях:
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН
(ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03)
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00)

Проектобюджет 2010
година в лева
227 400 778
103 509 291

95 038 448

95 038 448

8 470 843

8 470 843
5 693 126
27 717
2 750 000
123 891 487

33 450 000

1 400 000
32 000 000
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ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00)
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –
ВСИЧКО
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО
В това число:
Получени тарнсфери
(субсидии/вноски) от ЦБ (§ 31-00)
Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ
за общини

50 000
56 397 911
5 862 900

5 862 900

5 215 200
(§ 31-12)
В) Получени от общини целеви
трансфери (субсидии) за капиталови
разходи (§ 31-13)
ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ
БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО
Трансфери м/у бюджетни сметки
(нето) (§ 61-00)
Получени трансфери (+) (§ 61-01)
- Предоставени трансфери (-) (§61-02)
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ
ЗАЕМИ
Временни безлихвени заеми м/у бюдж.
И извънбюдж. Сметки (§ 76-00)
- Предоставени заеми (§ 76-21)
- Възстановени заеми )§ 76-22)
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ
АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО
Предоставена временна финансова
помощ (нето) (§72-00)
Предоставени с-ва по вр.фин.помощ
(§72-01)
Възст.суми по временна фин.помощ
(+)
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)
Търговски кредит към местни лица
(+/-) (§93-17)
Получени/възст.вр.безлихв.заеми от
наб. Сметка (+/-) (§93-20)
Друго финансиране (+/-) (§93-39)
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО)
(§ 95-00)
В това число:

647 700
-90 000
- 90 000
- 90 000

0
-2 000 000
+2 000 000
28 270 676
1 278 422

1 278 422
-2 119 475

-2 000 000
-119 475
29 111 729
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Остатък в лева по сметки от
предходния период (+) (§ 95-01)
Остатък в лв. равност. По вал.см.от
предх. пер. (+) (§ 95-02)
Остатък в лева по срочни депозити от
предходния период (§ 95-03)
РАЗХОДИ – ВСИЧКО
В това число:
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ –
ВСИЧКО
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ –
ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ
ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :

8 120 904
2 990 825
18 000 000
227 400 778

103 509 291

5 356 210
118 535 277

И по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията,
неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ,
Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение

№ VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).
2. На основание § 31 ал. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 година утвърждава разпределението на преходния
остатък от делегираните от държавата
дейности общо в размер на 8 955 894 лева, в това число: 8 470
843 лева за делегираните от държавата дейности, 7 510 лева за дофинансиране на
делегираните от държавата дейности и 477 541 лева
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за местни дейности, разпределен по функции , дейности и
параграфи, съгласно Приложение № VІІІ.
3. На основание чл. 42 ал. 2 от Закона за общинските бюджети и
чл. 11 от ПМС № 324 от 30.12.2009 година за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2010 година приема
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА:
• Специална сметка за приходи от приватизация към
общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК;
• Фонд за покриване на разходите от приватизация към
общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК;
• Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към
общините – чл.10, ал. 1, т.3 от ЗПСПК;
• Извънбюджетни сметки към общините по чл. 42, ал. 1, т.2 от Закона за
общинските бюджети;
• Средства от „Национален фонд” към Министерство на Финансите;
Както следва:
(в лева)
№ по Наименование на Численост Наличност Приходи Приходи Разходи Наличност
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ре фондове и сметки
д
1
І. СМЕТКА 7444
10 Специална
х
сметка за
приходи от
приватизация към
общините чл. 10,
ал. 1 от ЗПСПК
11 Фонд за
15
покриване на
разходи от
приватизация към
общините - чл. 10
ал. 1,т. 1 от
ЗПСПК
Общински
гаранционен
фонд за малки и
средни
предприятия на
основание чл. 10
ал. 1 т.2 от
ЗПСПК
12 Специален фонд х
за инвестиции и
дълготрайни
активи към
общините – чл.
10, ал. 1, т. 3 от
ЗПСПК
40 Извънбюджетна х
сметка към
общините по чл.
42, ал. 1, т. 2 от
Закона за
общинските
бюджети
ВСИЧКО І:
ІІ. СМЕТКА 7443
17 Средства от
х
„Национален
фонд” към
Министерство на
Финансите (98)
ВСИЧКО ІІ:

на 01.01.10г. за 2 0 1 0 всичко
година (к.4+к.5)
2
3
4

31.12.10
(к.6-к.7)
6

5

0

24 589

786 000

0

810 589

558 366

252 223

1 946 639 1 021 000 2 967 639

0

2 967 639

4 084 6 824 000 6 828 084 6 768 732

0

1975312

0

0

59 352

0

0

8 631 00010606 312 7 327 0983 279 214

208 853 8 447 951 8 656 804 8 656 74856

208 853 8 447 951 8 656 804 8 656 74856
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99 ОБЩО (І+ІІ)

15

2 184 165 17 078 951 19 263 116

15 9833 279 270
846

И съгласно Приложения от № ХІІ до ХVІІІ към решението.
4. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи
през 2010 година на Община Пловдив, съгласно Приложение №
ІХ и,Приложение № Х и останалите приложения към решението,
общо в размер на капиталовите разходи 41 112 977 лв
в това число:
• Остатък от целева субсидия от централния бюджет за 2008 г. 5 582 538 лв.
• Остатък от целева субсидия от централния бюджет за 2009
година 6 952 972 лв.
• Остатък от 2009 година за делегираните от държавата дейности и
собствени приходи (такси, наеми, дарения и други) 2 621 255 лв.
• Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2010 година 647 700 лв.
• Собствени бюджетни средства 6 304 207 лв.
• Собствени бюджетни средства от ТБО 4 207 000 лв.
• Обекти, финансирани с паричните постъпления от продажба на
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общински нефинансови активи (чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2010 г.
6 500 000 лв. Средства от общинския облигационен заем 2 043 183 лв.
• ИБФ и ИБС (СОФ) 6 254 122 лв.
5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
на 604 600 лв. за обект „ГРАДСКИ ДОМ НА
КУЛТУРАТА”.
6. Разпределя одобрените за 2010 година с Протокол № 39 от 07.10.2009 година на
заседание на Министерския съвет средства от държавата в размер до 15 000 000 лв. във
връзка с приемането на 100 000 тона битови отпадъци на Столична община на Регионално
депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица за следните обекти:
• „Почистване на дървесната и храстовидна растителност от коритото на р.Марица, без
изнасяне на инертни материали в регулационните граници на гр. Пловдив в участъка
от ЖП мост на линия Пловдив-Карлово до р. Пясъчник 1 620 198 лв.
• „Градски дом на културата” – 5 000 000 лв.
• „Пътна връзка – подлез „Модър – Царевец” – 3 915 551 лв.
• „Разширение на бул. „Марица-юг” – 2 400 000 лв.
• „Разширение на бул. „Марица-север” – 1 191 466 лв.
• „Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. „Освобождение” – бул. „Санкт
Петербург” на територията на кв. „Гладно поле” и вливащи се в нея обслужващи
улици – 100 000 лв.
• Неразплатени разходи от 2009 година общо в размер на 544 385 лв., а именно: ЦДГ
„Незабравка” – 14 559; ЦДГ „Чучулига” – 24 200 лв., ЦДГ „Перуника” – 21 480 лв.,
ЦДГ „Радост” – 10 460 лв.; ЦДГ „Зорница” – 6 900 лв., ЦДГ „Таня Савич” – 77 087 лв.,
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ЦДГ „Полет” – 73 164 лв., ЦДГ „Рая” – 192 272, ОУ „Димитър Талев” – 24 264 лв.,
СОУ „Константин Величков” – 99 999 лв.
• Извършени и актувани СМР за ЦДГ „Рая” 228 400 лв.
7. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията
от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ И
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА
ОБЕКТИ

Обекти финансирани съгл.
Чл.14, ал.2 от ЗДБ РБ за 2010г.

ВСИЧКО
6 500 000
в. т.ч.:
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ
495 000
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
6 005 000
51 00 Основен ремонт
в това число:
Функция ІІІ - ОБРАЗОВАНИЕ
в т.ч.:
д.322 - ООУ
Район "Северен" - ОУ "Райна
110 000
Княгиня"
Район "Източен" - СОУ "Н.
Геров" и НУ "К. Нектариев" 80 000
ремонт покриви
Район „Южен” – СОУ „К.
60 000
Величков” – подмяна дограма
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религ. дейности
в т.ч.
д. 714 – Спортни бази за спорт за всички
Ремонт на зала за худож.
гимнастика в СК ст.
„Христо Ботев”
Подмяна дограма на
спортна зала „Кичево” на

130 000
15 000

стр . 9 / 19

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ул. „Кичево”
Функция VІІІ - Икономически дейности и услуги
в т.ч.:
д.898 ДДИ
Собствен бюджет - СМР на
100 000
ветеринарна лечебница
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
в това число:
Функция ІІІ - ОБРАЗОВАНИЕ
в т.ч.:
д. 311 - ЦДГ и ОДЗ
Собствен бюджет - Проектиране,
реконструкция и оборудване на
536 100
откритите площи на 12 детски
градини
Район
"Тракия"
ЦДГ
"Червената
шапчица"
56 000
довършителни работи след РП
Район "Северен" - Проектиране
и реконструкция на ОДЗ
50 000
"Космонавт"
Функция VІ - ЖСБКС и ООС
в т.ч.
д.603 - Водоснабдяване и канализация
Подмяна на ВиК в АИР
200 000
"Старинен Пловдив"
д.604 - Осветление на улици и площади
Район "Южен" - Изграждане на
100 000
ново улично оветление
д.606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
Нова улица в ЖК "Тракия" към
33 000
бъдещ спортен център
Нова улица в Югоизточна
77 200
индустр. зона
ОП "Сигма" - реконструкция на
светофарни уредби с LED
300 000
елементи
Реконструкция Ягодовско шосе
34 800
Бул."Източен" - Адата -ул.
120 000
"Полет" ТП
Реконструкция "Пещерско шосе"
72 000
Подлез
бул."Марица60 000
юг"/бул."Цар Борис ІІІ"
Актуализация ул."Цв.Лазаров"
40 000
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ТП
д.619-Др.дейности по жил. стр., благоустройство и регион.
развитие
Северен обходен канал
100 000
Благоустрояване ул. Р. Даскалов
238 500
и ул."Ал.Батенберг"
д.622-Озеленяване
ОП "Градини и паркове" изграждане на ново капково
50 000
напояване
ОП "Градини и паркове" 40 000
проектиране на нов разсадник
Функция VІІ - Почивно дело, култура и религ. дейности
в т.ч.:
д.714 - Спортни бази за спорт за всички
Проектиране и изграждане на
реконструкция и разширение на
1 255 000
спортна зала "Дунав"
Проектиране на футболен терен
от изкуствена трева

60 000

Възстановяване на плувния
басейн в спортния комплекс до
стадион "Хр. Ботев"

240 000

Проктиране на покрив на плувен
басейн "Нептун"

50 000

д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и
етногр.комплекси
Реконструкция
на
383 588
Архeологически музей
д.745 - Обредни домове и зали
Гробищен парк на Рогошко шосе
342 020
- разширение ІІ и ІІІ
д. 746 - Зоокът Пловдив (ОП
450 000
"Зоовет. Комплекс")
д.759 - Други дейности по културата
"Градски дом на културата"

1 116 792

8. Определя размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от
минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за
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2010 година от 1 215 556 лв. , от които 544 385 лв. ще бъдат
разплатени след получаване от Централния бюджет на средствата по Решение № 348,
взето с протокол № 18 от 8.10.2009
година за приемане и депониране на 100 000 тона балирани
отпадъци от Столична община.
9. Размерът на ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от минали години, които ще
бъдат събрани през 2010 година е 2 096 040 лв.
10. На основание чл. 11, т. 1 от Закона за общинския дълг определя максимален размер на
новия общински дълг, който може да бъде поет
през 2010 година в размер на 30 000 000 лв.
11. На основание чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинския дълг приема
Приложение № ІІ Справка за емисията на дългосрочни общински
дългови ценни книжа за 2010 година.
12. Приема бюджетните сметки на районите за 2010, както следва:
12.1. РАЙОН „ТРАКИЯ” 6 556 471 лв.
12.2. РАЙОН „ЮЖЕН” 8 946 160 лв.
12.3.. РАЙОН „ЗАПАДЕН” 5 196 441 лв.
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12.4. РАЙОН „СЕВЕРЕН” 6 306 114 лв.
12.5.. РАЙОН „ИЗТОЧЕН” 6 746 791 лв.
12.6.. РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН” 9 190 559 лв.
и по пълна бюджетна класификация съгласно Приложения от № ХІХ до Приложение № ХХІV,
неразделна част от решението.
Разпореждането със средствата по одобрените бюджетни кредити за районните
администрации, приети с бюджета на Община Пловдив следва
да се извършва от същите при следните условия:
А. Всички договори, касаещи разходването на средства по § 10-00 – Разходи за издръжка – от
ЕБК следва да бъдат сключвани за срок не по-дълъг от една година.
Б. Капиталовите разходи ( от § 51-00 до § 55-00) се извършват след предварително одобрена
инвестиционна програма от Кмета на Община Пловдив.
13. Приема План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметосъбирането и сметоизвозването за 2010 година с уточнен по счетоводни данни преходен
остатък от 2009 година, съгласно
Приложение № ХІ, неразделна част от решението.
14. На основание чл. 15 ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 година утвърждава следните приоритети за
изразходване на постъпилите по бюджета на общината средства, с изключение на тези с
целево предназначение :
• Плащания за обслужване на общинския дълг;
• Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и
медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено
снабдяване;
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• Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и
образователните заведения.
15. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за
2010 година в размер на 132 000 лв.
16. На основание чл. 45 ал. 2 от Постановление № 324 от 30.12.2009 година за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2010 година възлага на Кмета да сключи
договори с областните диспансери за онкологични, психични и кожно-венерически
заболявания
за субсидирането им през 2010 година в рамките на утвърдените средства по бюджета за 2010
година.
17. За 2010 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на
храната на децата, ползващи храна от детските млечни
кухни.
18. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2010 година
жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват
от общинския бюджет в рамките на
1,20 лева.
19. Стойността на намалените приходи от преференциални пътувания определени с Решение
№ 384/П/2009г. и Решение 472/2009г. на ОбС-Пловдив, се компенсира на транспортните
дружества ежемесечно с
по 1/12 част от годишната сума, определена с бюджета на Община Пловдив. Разпределението
по фирми се извършва на база реално изминати километри.
20. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби
граждани през зимните месеци до 2000 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на
общинския бюджет.
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21. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен
професионален център – СУПЦ „Свети Георги” – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане
и грижи, дейност 545, определя :
• помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
• помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.
22. В рамките на утвърдените средства по бюджета на ОП “Траурна дейност” да се поемат
разходите за погребение на самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани
в службите за социално подпомагане лица по цени, утвърдени с Решение на Общинския
съвет.
23. Планираните бюджетни средства в размер на 80 000 лева ( функция VІІ Почивно дело,
култура и религиозни дейности, дейност 737 Оркестри и
ансамбли – местна дейност, § 45 – 00 субсидии за организации с нестопанска цел средства )
се предоставят за Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джазформации Пловдив” след сключване на договор.
24. Осигурява средства по бюджета на Община Пловдив за 2010 година за финансиране на
държавните културни институти, както следва:
• Драматичен театър – Пловдив 40 000 лв.
• Държавен куклен театър – Пловдив 25 000 лв.
• Оперно-филхармонично дружество – Пловдив 25 000 лв.
25. Възлага на Кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които
имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на
съответните дейности и
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заведения.
26. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети дава право на
Кмета на общината през 2010 година да ползва от набирателни сметки заеми в размер до 1
500 000 лв. За покриване на временен недостиг на средства за приоритетни разходи със срок
за възстановяване до 3 месеца от датата на отпускането и не по-късно от 31.12.2010 година.
27. На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети, Общинският
съвет дава на Кмета на Община Пловдив за 2010 година следните правомощия: при
възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на
общия размер на бюджета, да прехвърля бюджетни кредити:
• За местните дейности – от един вид разход в друг вид разход само в рамките на
бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити и само в рамките на бюджетната
дейност, без да се променя размера, както на бюджетната сметка на разпоредителите с
бюджетни кредити, така и размера на дейността.
• За държавните дейности – от един вид разход в друг вид разход
(без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии) само в рамките на
бюджетната сметка на разпоредителите с бюджетни кредити и само в рамките на бюджетната
дейност, без да се променя размера, както на бюджетната сметка на разпоредителите с
бюджетни кредити, така и в размера на дейността.
В изпълнение на тези правомощия Кметът издава заповеди.
28. На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет упълномощава
Кмета на Община Пловдив да увеличава бюджетите
на общинските училища, прилагащи системата на делегирани бюджети, с получените
еднократни и случайни приходи. В изпълнение на правомощието кметът издава заповеди.
29. При актуализация на бюджета да бъдат предвидени:
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29.1. 120 000 лв. за ремонт на физкултурен салон и възстановяване на плувния басейн в СОУ
”Черноризец Храбър”, район „Тракия”;
29. 2. 59 000 лв за реализиране на специализирана профилактична програма за намаляване
броят на деца с наднормено тегло и различни степени на затлъстяване, съгласно Решение №
10, взето с Протокол № 2 от 21. 01. 2010 г. на Общински съвет – Пловдив.
30. Възлага на Директора на Дирекция „Финансова политика” при тримесечното
разпределение на бюджета за 2010 година да се съобрази с бюджетната класификация за 2010
година.
31. Възлага на Директора на Дирекция “Финансова политика” да представи в Министерство
на финансите бюджетната бланка на бюджета на Община Пловдив по пълна бюджетна
класификация и тримесечно разпределение, както и необходимите приложения към нея,
съгласно нормативните документи и указанията на Министерството на финансите.
П р и л о ж е н и я:
• № І – За приходната част на бюджета по параграфи и видове приходи;
• № ІІ – Справка за емисията на дългосрочни общински и дългови ценни книжа за
2010 година ;
• № ІІІ – За разходната част на бюджета по параграфи и видове разходи;
• № ІV. – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата
дейности;
• № V – За разходната част – Рекапитулация на делегираните от държавата
дейности, дофинансирани с общински приходи;
• № VІ - За разходната част – Рекапитулация на местните дейности;
• № VІІ – За разходната част – Рекапитулация по функции;
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• № VІІІ – За разходната част – Разпределение на преходния остатък от
делегираните от държавата дейност от 2009 година;
• № ІХ – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2010 година;

• № Х – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи;
• № ХІ –План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметосъбирането и сметоизвозването за 2010 година с уточнен по счетоводни данни преходен
остатък от 2009 година.
• От № 1 до № 9 – за разходите и натуралните показатели по функции и дейности;
• № ХІІ – Справка за извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година;

година;

• № ХІІІ – План-сметка за Пловдивска Общинска агенция за приватизация за 2010

• № ХІV – План-сметка за извънбюджетните средства на Общинския гаранционен
фонд за малки и средни предприятия за 2010 година;
• № ХV – План-сметка за извънбюджетните средства на специализирания
общински фонд по приватизация за 2010 година.
• № ХVІ План-сметка за извънбюджетните средства на Специализирания
общински фонд по приватизация за 2010 година;
• № ХVІІ – План-сметка за извънбюджетните средства от Националния фонд към
МФ – Собствен бюджет на Община Пловдив ;
• № ХVІІІ – План-сметка за извънбюджетните средства от Националния фонд към
МФ – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
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• № ХІХ – Бюджетна сметка на Район „Тракия” ;
• № ХХ – Бюджетна сметка на Район „Южен”;
• № ХХІ – Бюджетна сметка на Район „Западен”;
• № ХХІІ – Бюджетна сметка на Район „Северен”;
• № ХХІІІ – Бюджетна сметка на Район „Източен”;
• № ХХІV – Бюджетна сметка на Район „Централен”.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от
ЗМСМА, чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията
и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО: 42

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/
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