ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

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

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Ние като община сме изправени пред
предизвикателството да отговорим на вашите
очаквания в условията на финансовоикономическа криза. И през тази година трябва да
подготвим и изпълняваме бюджет при трудно
прогнозируема среда, нови тенденции и рискове.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ

Ø

Ø

Ø

Бюджетът представлява финансовия план на организацията
за една фискална година.
Бюджетът показва от къде идват парите и за какво се
разходват – коя организация и дейност какво получава и кой
какво създава.
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 проекта на
бюджета на общината за следващата
финансова година включва:
v

Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в найголяма степен на потребностите;

v

Повишаване сигурността на градската средата;

v

Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на
Общинския съвет, свързани с общинските приходи;

v

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

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Подготовката за съставяне на проекта на
бюджета на общината за следващата
финансова година включва:

v

Формулиране на годишните цели и задачи;

v

Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

v

Анализ на общинската собственост;

v

Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти от
външни източници.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ПРИ ИЗГОТОВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
ü

ВСЕОБХВАТНОСТ

ü

АДЕКВАТНОСТ

ü

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

ü

ПРОЗРАЧНОСТ

ü

УСТОЙЧИВОСТ

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА
ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА
ОБЩИНАТА
ü

ü
ü

ü
ü

Данък недвижими
имоти
Данък МПС
Данък върху
придобиване на
имущество
Патентен данък
Туристически
данък

ТАКСИ В ПРИХОД
НА ОБЩИНАТА
ü
ü
ü

ü
ü

ü

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

Ø

Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция

Ø

Приходи от наем на общинско имущество

Ø

Приходи от наем на земя

Ø

Приходи от продажба на нефинансови активи

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2015 ОБЩИНАТА
ПОЛУЧАВА СРЕДСТВА ПОД ФОРМАТА НА:
•
•
•
•

•

ОБЩА СУБСИДИЯ за делегираните от държавата дейности
СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
СУБСИДИЯ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига
от местни приходи
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2015 Г.
БАЛАНС И УРАВНОВЕСЕНОСТ
ОБЩА РАМКА – 7 518 342 лв. в т.ч. за:
Ø
Ø
Ø

Делегирани от държавата дейности – 4 475 970 лв.
За местни дейности – 2 716 476 лв.
За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 325 896 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.
Видове приходи по ЕБК
Данъчни приходи

ПЛАН

ПЛАН 2015

2014 Г.

ПРОЕКТ

%

401000

299 100 75%

Неданъчни приходи

2030680

1531220 75%

Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности

4188815

4188815 100%

Изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности

1016899

1016899 100%

Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи

351 700

351 700 100%

-106 079

-162 624 153%

Трансфери между бюджетни сметки /отчисл.по ЗУО/
Трансфери между бюджетни и СЕС

42 000

Възст. заеми между бюджетни сметки и СЕС

23 050

58 159 252%

Погашения на дългосрочни банкови заеми

245 726

-52 083 -21%

Преходен остатък - държавни

262 893

287 155 109%

Преходен остатък – местни
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ

0

8406685

0

0

0%

0%

7518342 89%

РАЗХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.
Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

Общинска администрация и Общински съвет
Дежурни, склад ГЗ, ПРУ и доброволни
формирования

Образование

ЦДГ, Училища, ОДК и др. дейности по
образованието
Здравни кабинети

Здравеопазване

ПЛАН – 2014 Г. ПЛАН – 2015 Г.
Държавни
Дейности

Местни и
дофинанс.
дейности

Държавни
дейности

Местни и
дофинанс.
дейности

605 783

1 746 840

605 783

1 191 947

132 670

5 000

129 008

6 000

3 481 924

308 098

3 476 582

321 298

92 916

0

91 796

0

3 634

103 553

0

129 817

0

1 007 956

0

661 761

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, Спортен календар, Културен
календар, Обредни домове, Оркестри, Музей

173 081

129 150

172 800

151 410

Икономически дейности и
услуги

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

1

515 675

1

575 639

Разходи некласифицирани в
другите функции

Лихви по заеми и Неразпределен резерв за
инцидентно възникнали ангажименти

0

100 404

0

4 500

4 490 009

3916676

4 475 970

3042372

Общ размер на разходите

%
съотно
шение

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА

ФУНКЦИЯ
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 797 730 лв. в
т.ч.
Капиталови разходи – 425 000 лв.
v

v

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015
г. на база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски съвет ще
бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодател за дейност „Общинска администрация”.
Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за
издръжка на дейност „Общинска администрация”, за издръжка,
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател в дейност
„Общински съвет” и за дофинансиране на дейност „Общинска
администрация” в частта на възнагражденията и осигуровките за сметка на
работодател.

ФУНКЦИЯ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предвидените бюджетни кредити в размер на 129 008 лв. на
база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски
съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:
v

v
v
v

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и за обществените възпитатели;
Денонощни оперативни дежурни;
Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление;
Доброволни формирования за борба с кризисни ситуации.

Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в размер на
6 000 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на ПУ гр. Дългопол

ФУНКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидените бюджетни кредити на база разходни стандарти,
съгласно Решение на Министерски съвет и предвидените
бюджетни кредити от местни приходи общо в размер на
3 797 880 лв. ще бъдат изразходвани за следните дейности:

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ 311
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
q

Предвидените бюджетни кредити в размер на 569 719 лв. на
база разходни стандарти ще бъдат изразходвани за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.

q

Предвидените средства от местни приходи в размер на
200 000 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на детските
заведения.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТИ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ , ПРОФЕСИОНАЛНИ
УЧИЛИЩА И ПОДГОТВТЕЛНИ ГРУПИ
q

q

Предвидените бюджетни кредити в размер на 2 883 005 лв. на
база разходни 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 20 000 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на
маломерните паралелки в училищата.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Допълнителни средства
•

•

•

•

•

Добавка за подобряване на материално-техническата база на
училищата за ученик от дневна форма на обучение;
Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в
училищата и детските градини;
Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи
и на учениците от І-ІV клас;
Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас /без учениците от средищните
училища/;
Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на учениците –
тези средства ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки
за сметка на работодател на персонала в „Общински детски комплекс”
гр. Дългопол.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ 336
УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ
Предвидените бюджетни кредити са в размер на 58 965 лв., в т.ч.
Ø
Ø
Ø

За ученически стол в СОУ „Св.Кл.Охридски” – 32 925 лв.
За ученически стол в ОУ „Хр. Ботев” с. Цонево – 13 432 лв.;
За ученически стол в НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол – 12 608 лв.

Средствата са изцяло от местни приходи и са предвидени за възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодател.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ 389
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАНИЕТО
Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в
размер на 38 613 лв. ще бъдат изразходвани за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател на
персонала зает с извозването на учениците до 16 годишна
възраст.

ФУНКЦИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Предвидените бюджетни кредити в размер на 91 796 лв. на
база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски
съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки
за сметка на работодател за персонала в здравните кабинети в
детски заведения и училища, както и за цялостната издръжка
на здравните кабинети.

ФУНКЦИЯ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 129 817 лв. и ще бъдат
разходвани за следните дейности:
•

•

•

•

Домашен социален патронаж – цялостната издръжка,
възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател са от
местни приходи;
Клубове на пенсионера и инвалида – цялостната издръжка,
възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател са от
местни приходи;
Програми за временна заетост – предвидени са средства за
издръжка от местни приходи за осигуряване на материали и
работно облекло;
Други дейности по социалното подпомагане – предвидени са
средства от местни приходи за възнагражденията и осигуровките
за сметка на работодател на персонала зает с организацията на
програмите за временна заетост.

ФУНКЦИЯ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Предвидените бюджетни кредити в размер на 661 761 лв. са изцяло от местни приходи и ще
бъдат изразходвани за следните дейности:
Освен задължителните средства за изразходвана вода, ел. енерегия за улично осветление и
поддържане на чистота за обществено ползване предвиждаме допълнителни дейности както следва:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Поддръжка на уличното осветление – подмяна на осветителни тела;
Поддържане на пътни ивици и други строителни материали;
Поставяне на липсващи пътни знаци;
Закупуване на градински кошчета;
Цветя и друг посадъчен материал за озеленяване на тревните площи на територията на
общината;
Изработване на брошури с екологична тематика;
Извършване на дезинфекция /пясъчници/, дезинсекция /дезакаризация против комари/ и
дератизационни услуги на третиране на зелени площи на територията на община Дългопол;
Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на община Дългопол, съгласно
Закона за управление на отпадъците;
Ремонт и поддържане на уличната мрежа.

ФУНКЦИЯ
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
Предвидените бюджетни кредити са в размер на 324 210 лв. и ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
Ø

Ø

Ø

Читалища – Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. на база
разходни стандарти – субсидирана численост ще бъдат изразходвани за възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са
предвидени средства за дофинансиране дейността на читалище „Н.Й.Вапцаров” гр.
Дългопол;
Общински Музей – цялостната издръжка, възнагражденията и осигуровките за сметка на
работодател са от местни приходи;
Общински духов оркестър – цялостната издръжка, възнагражденията и осигуровките за
сметка на работодател са от местни приходи;

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности,
както и за подпомагане на спортните клубове.
Надяваме се, че финансирането на спортни дейности ще осмисли свободното време на
децата и учениците в Община Дългопол

ФУНКЦИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 575 639 лв. и ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
Ø

Ø

Ø

Дейности по селско и горско стопанство – предвидените средства са от местни
приходи и ще бъдат изразходвани за цялостната издръжка, за възнагражденията и
осигуровките за сметка на работодател;
Зимно поддържане и снегопочистване - предвидените средства по Закона за
държавния бюджет на РБ за 2015 г. ще бъдат изразходвани за целта за която се
предоставят.
Дейности по икономиката /транспортно звено/ - предвидените средства са от
местни приходи и ще бъдат изразходвани за цялостната издръжка, за
възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател;

ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Ниските постъпления от местните данъци и
такси не дават възможност инвестиционната
програма на Община Дългопол да е
реалистична. Инвестираме със средства от
Европейските фондове и все пак през 2015 г.
ще бъдат извършени следните дейности:

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2015 г.
– 351 700 лв., в т.ч. за:
Ремонт на общински пътища – 169 900 лв.
Проектиране и ремонт на общински обекти – 181 800 лв.

ПЛАНИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ С
ИЗТОЧНИК СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В
РАЗМЕР НА 602 ХИЛ. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ
РАЗХОДВАНИ КАКТО СЛЕДВА:

За погасяване на задължение с влязло в сила
решение на окръжен съд – Варна за обект
“Преустройство на бивша сграда кметство Цонево
в ритуална зала”-425 хил.лв.
Проектиране, строителен надзор по одобрени
проекти и за дейности непопадащи в обхвата на
финансиране по европейски програми и фондове
– 177 хил. лв.

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
v

v

v

v

v

„Изграждане на общински информационен и комуникационен
център на територията на гр. Дългопол, включващ мобилен модул
за обслужване на населените места на територията на община
Дългопол”;
„Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел
създаване на общински център за спорт, младежки дейности и
отдих в с. Аспарухово”;
„Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на
тротоари и зелени площи, агломерации с. Поляците и с. Партизани;
„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения, агломерации с. Лопушна и с. Медовец и
рехабилитация на общински път Веселиново, граница община
Смядово в частта от с. Партизани до с. Лопушна;
„Строителство и реконструкция на общински път ДългополЦонево- Сава- Красимир до общински път Комунари-ДобромирАспарухово.

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО

