ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 г.

на
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Публичното обсъждане на бюджета е
важна част от бюджетната процедура и има
за цел не само да информира, но и да даде
прозрачност, като ангажира местната
общност за съставянето, приемането и
изпълнението му.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Ние като община сме изправени пред
предизвикателството да отговорим на вашите
очаквания, да направим най-доброто във всички
сектори на местното управление, да подготвим и
изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и
изискванията на местната общност.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ

 Бюджетът представлява финансов план на общината за една
година, чрез който се разпределят и балансират разходите и
приходите по тримесечия.
 Бюджетът показва от къде идват парите и за какво се
разходват .
 Бюджетът се проявява като документ на политиката,
ръководство за оперативно управление и средство за
комуникация между страните в бюджетния процес.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Подготовката за съставяне на бюджета на
общината за 2018 година включва:
 Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в найголяма степен на потребностите;
 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на

Общинския съвет, свързани с общинските приходи;
 Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии,
прогнози и общинския план за развитие;

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Подготовката за съставяне на бюджета на
общината за 2018 година включва:
 Формулиране на годишните цели и задачи;
 Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
 Анализ на общинската собственост;
 Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти от

външни източници.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ПРИ ИЗГОТОВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2018 г.
СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:






ВСЕОБХВАТНОСТ
АДЕКВАТНОСТ
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
ПРОЗРАЧНОСТ
УСТОЙЧИВОСТ

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА
ОБЩИНАТА
 Данък недвижими
имоти
 Данък МПС
 Данък върху
придобиване на
имущество
 Патентен данък
 Туристически
данък

ТАКСИ В ПРИХОД
НА ОБЩИНАТА
 Административни услуги
 Такса битови отпадъци
 Ползване на пазари, тържища и
тротоари
 Технически услуги
 Ползване услугите на детски
градини
 Ползване услугите на домашен
социален патронаж

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

 Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция
 Приходи от наем на общинско имущество
 Приходи от наем на земя

 Приходи от продажба на нефинансови активи

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2018 ОБЩИНАТА
ПОЛУЧАВА СРЕДСТВА ПОД ФОРМАТА НА:
• ОБЩА СУБСИДИЯ за делегираните от държавата дейности
• СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
• ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за покриване недостига от
местни приходи в местните дейности
• ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2018г.
БАЛАНС И УРАВНОВЕСЕНОСТ
ОБЩА РАМКА – 9 075 871 лв. в т.ч. за:
 Делегирани от държавата дейности – 5 729 928 лв.
 За местни дейности – 2 977 878 лв.
 За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 368 065 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.
Видове приходи по ЕБК
Данъчни приходи

ПЛАН

ПЛАН 2018

2017 Г.

ПРОЕКТ

Ръст
(+/-)%

399 000

520 200

30%

Неданъчни приходи

1 408 635

1 205 121

-14%

Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности

5 081 415

5 729 928

13%

Изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности

1 148 800

1 167 000

2%

444 700

476 800

7%

-156 560

0

%

Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи

Трансфери между бюджетни сметки /отчисл.по ЗУО/
Трансфери между бюджетни и СЕС
Възст. заеми между бюджетни сметки и сметка за чужди средства

%
0

0

%

Получени краткосрочни и дългосрочни банкови заеми
Възстановени дългосрочни банкови заеми

865 774

0

%

-44 226

-23 178

-48%

Преходен остатък - държавни

3203260

0

0%

901380

0

0%

Преходен остатък – местни
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ

9 602 228

9 075 871 -5,5%

РАЗХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.
Функции

ПЛАН – 2017 Г. ПЛАН – 2018 Г.
Държавни
Дейности

Местни и
дофинанс.
дейности

Държавни
дейности

Местни и
дофинанс.
дейности

Ръст
на
разходи
те за
местни
дейност

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

Общинска администрация и Общински съвет
Дежурни, охрана пунктове за ГЗ, и
доброволни формирования

692 208

907 873

753 400

1 057 448

16 %

225 769

23 000

105 840

8 000

-65 %

Образование

ДГ, Средни училища, ОДК и др. дейности по
образованието
Здравни кабинети

4 098 969

294 860

4 549 318

339 003

15 %

149 354

0

86 870

9 000

100%

30 986

118 099

0

183 675

55%

0

1 192 566

0

845 390

-29 %

Здравеопазване
Соц.подпомагане и грижи

ДСП, Обществена трапезария, Клубове на
пенсионера, Временна заетост

Жилищно строителство,
Благоустройство, комунално
Стопанство и опазване на
Околната среда
Почивно дело, култура и религ.
дейности

Озеленяване, Чистота, Осветление,
Поддържане улична мрежа, Екология
Читалища, Спортни бази, Културен календар,
Обредни домове, Музей

204 455

257 251

234 500

309 627

20 %

Икономически дейности и
услуги

Зимно поддържане, Поддържане и ремонт
пътища, Охрана, Др.д-сти по селски и горско
стопанство и Др. дейности по транспорта

0

785 468

0

583 800

-25%

Разходи некласифицирани в
другите функции

Лихви по заеми и Неразпределен резерв за
инцидентно възникнали ангажименти

0

621 370

0

10 000

0%

5 401 741

4 200 487

5 729 928

3 345 943

-20%

Общ размер на разходите

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА
БЮДЖЕТ 2018 Г.
Запазване на финансовата стабилност и непоемане
на рискове водещи до формирането на дефицит.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА

ФУНКЦИЯ
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Предвидени са бюджетни кредити в размер на 1 810 848 лв. в
т.ч.
от държавни приходи – 753 400 лв., от местни приходи – 1 057 448
лв.

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за
2018 г. са на база разходни стандарти, и ще бъдат изразходвани за
възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател за дейност
„Общинска администрация”.

Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за
издръжка на дейност „Общинска администрация”- 538 820 лв.; за издръжка и
трудови разходи на дейност „Общински съвет”- 237 316 лв. и за
дофинансиране на допълнителна щатна численост в дейност „Общинска
администрация”- 281 312 лв.

ФУНКЦИЯ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предвидените бюджетни кредити в размер на 113 840 лв. ще
бъдат изразходвани за следните дейности:
 Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и за обществените възпитатели-25 640 лв.;
 Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана
на пунктовете за управление- 77 200 лв.;
 Доброволни формирования за борба с кризисни ситуации- 3000 лв.;
Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в размер на
8 000 лв. ще бъдат изразходвани за подпомагане издръжката на ПУ гр.
Дългопол.

ФУНКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидените бюджетни кредити на база разходните
стандарти за издръжка на дете и ученик, одобрени с Решение №
286 от 2017 г. на Министерски съвет и предвидените бюджетни
кредити от местни приходи възлизат общо в размер на
4 888 321 лв. и ще бъдат изразходвани за следните дейности:

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ 311
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


Предвидените бюджетни кредити в размер на 869 032 лв. ще

бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на

работодател. Средствата са осигурени от РБ.


Предвидените средства от местни приходи в размер на 221 800

лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения- 200 000

лв.; за дофинансиране на детските градини в частта на “Работната
заплата” – 21800 лв.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТИ
УЧИЛИЩА , ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ И
ПОДГОТВТЕЛНИ ГРУПИ
 Предвидените бюджетни кредити в размер на 3 646 956 лв. на
база разходните стандарти ще бъдат изразходвани за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и
за цялостната издръжка на общинските училища.
Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в размер
на
34 503 лв. ще бъдат изразходвани за дофинансиране издръжката на
маломерните паралелки в училищата.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Училищата получават и допълнителни
средства за:
• Подобряване на материално-техническата база;
• Създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици
на ресурсно подпомагане;
• Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на
учениците от І-ІV клас;
• Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от І до VІІ клас;

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ 389
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАНИЕТО
Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в
размер на 82 700 лв. осигуряват работните заплати и социалните
осигуровки за сметка на работодател на персонала зает с
извозването на децата и учениците. Средствата ще бъдат

изразходвани тогава, когато има недостиг между извършените
разходи и получената субсидия от РБ за тази цел.

ФУНКЦИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Предвидените бюджетни кредити в размер на 86 870 лв. ще

бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски
на 7 броя медицински сестри заети с медицинското обслужване на
децата и учениците, както и за цялостната издръжка на

здравните кабинети.
Предвидените средства от местни приходи в размер на 9 000 лв. са

за издръжка /отопление/ на ЕООД “Медицински център” гр.
Дългопол.

ФУНКЦИЯ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
Предвидените бюджетни кредити в размер на 183 675 лв. са от
собствени приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности:

•
•
•
•

Домашен социален патронаж – 96 855 лв.;
Клубове на пенсионера и инвалида – 47 420 лв.;
Програми за временна заетост – 34 000 лв.;
Други служби и дейности по социалното подпомагане – 5 400 лв.

Предвидените средства са за издръжка на дейностите, основен
ремонт на пенсионерски клубове и за възнаграждения по поети
ангажименти за устойчивост на приключили проекти.

ФУНКЦИЯ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Предвидените бюджетни кредити в размер на 845 390 лв. ще бъдат изразходвани за следните
дейности:
Освен задължителните средства за вода, улично осветление и поддържане чистота на територията на
общината предвиждаме допълнителни дейности както следва:

 Поддръжка на уличното осветление – подмяна на осветителни тела-20 000 лв.;
 Поддържане на пътни ивици, паркове и отводнителни съоръжения- 5 000 лв.;
 Поддържане на зелените тревни площи и цветните лехи на територията на общината- 17850
лв.;
 Извършване на дезинфекция и дератизация в сградите общинска собственост и на зелените
площи на територията на община Дългопол – 6 000 лв.;
 Ремонт и поддържане на уличната мрежа – 250 000 лв.;

ФУНКЦИЯ
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
Предвидените бюджетни кредити са в размер на 544 127 лв. и ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
Читалища – Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. на база
разходни стандарти осигуряват цялостната издръжката на 27 субсидирани бройки – 234 500
лв. От местни приходи са предвидени средства за отопление на читалище „Н.Й.Вапцаров” гр.
Дългопол – 5 500 лв. и за подпомагане дейността на групите за автентичен фолклор, и на
клубовете за народни танци – 12 950 лв.
Общински Музей – цялостната издръжка, възнагражденията и осигуровките за сметка на
работодател са от собствени приходи – 48 000 лв. От целевата субсидия за капиталови
разходи са предвидени средства за основен ремонт на етнографска зала– 22 000 лв.;
Спортни бази и спорт за всички – за осигуряване на устойчивост по проект “Общински
спортен център” с. Аспарухово са предвидени – 132 277 лв.;
Поддържане на гробищни паркове – 6 000 лв.;
За финансиране на спортния календар са предвидени – 39 900 лв.;
За финансиране на културния календар са предвидени – 38 000 лв.;
За издръжка на общински оркестър при възобновяване на дейността – 5 000 лв.

ФУНКЦИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 583 800 лв. и ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
Дейности по селско и горско стопанство – предвидените средства са от продажба
на дървесина и ще бъдат изразходвани за цялостната издръжка на дейност
“Дърводобив” – 156 880 лв.;
Зимно поддържане и снегопочистване - предвидените средства по Закона за
държавния бюджет на РБ за 2018 г. ще бъдат изразходвани за целта за която се
предоставят – 100 100 лв.;
Дейности по икономиката - предвидените средства са от собствени приходи и ще
бъдат изразходвани за възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател и
издръжка на звеното за транспортно обслужване -243 520 лв. ;
Предвидени са средства за изграждане на пазар в гр. Дългопол – 20 000 лв.;
Предвидени са средства за доплащане на Общ устройствен план - 63 300 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Ограничените собствени приходи не дават възможност
инвестиционната програма на Община Дългопол да е
реалистична.
Приходоизточниците за планиране на капиталови разходи са

следните:
-Целева субсидия- определена със ЗДБРБ за 2018г.;
-Обща изравнителна субсидия;
-Постъпления от продажба на общински нефинансови активи;
-Местни приходи;

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2018 г.
– 476 800 лв., в т.ч. за:
Изграждане на общински пазар в гр. Дългопол- 20 000 лв.;
Изграждане на зрителна зала в с. Рояк – 50 000 лв.;.;
Ремонт на зрителна зала с. Аспарухово – 50 000 лв.;
Ремонт на улична мрежа и междуселищна пътна мрежа на територията на община
Дългопол – 200 000 лв.;
Ремонт на етнографска зала в общински Исторически музей – 22 000 лв.;
Допълнително асфалтиране след подмяна на водопроводна мрежа в гр. Дългопол –
50000 лв.;
Проектиране, СН и АН на нова част н ДГ-Цонево, доизграждане на канализация гр.
Дългопол и ремонт на зала Младост – 23 000 лв.;
Ремонт на пенсионерски клубове с. Медовец и с. Лопушна – 40 000 лв.
Доплащане кадастрална карта за с. Дебелец – 21 800 лв.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
В проекта на бюджета за 2018 г. са
предвидени 66 550 лв. капиталови
разходи от собствени приходи за:
- Окончателно плащане за изграждането на локална мрежа

с климатизиран комуникационен шкаф и оборудване –
3250 лв.

- Окончателно плащане на ОУП – 63 300 лв.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Проекта за бюджет на община Дългопол за 2018 г. се основава

на ясни приоритети за устойчиво развитие на общината,
публичност и прозрачност на дейностите и разходите през

годината, и ще се реализира при строга финансова дисциплина
за запазване на финансовата стабилност.

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО

