ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020 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 2020 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

 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 ИЗГОТОВЯНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 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
ПРЕЗ 2020 Г. ОБЩИНАТА ЩЕ ПОЛУЧИ
СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
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 2020г.
БАЛАНС И УРАВНОВЕСЕНОСТ
ОБЩА РАМКА – 11 465 271 лв. в т.ч. за:
 Делегирани от държавата дейности – 7 662 758 лв.
 За местни дейности – 3 439 743 лв.
 За дофинансиране на делегирани държавни дейности – 362 770 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.
Видове приходи по ЕБК
Данъчни приходи

ПЛАН 2019 ПЛАН 2020 Ръст
г.
г.
(+/-)%
571 200

575 000

1%

Неданъчни приходи

1 258 520

1 154 010

-8%

Обща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности

6 742 065

7 662 758

14%

Изравнителна субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности

1 406 500

1 483 500

6%

Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи

538 300

616 700

15%

Увеличение на капитала в Медицински център ЕООД

-35 000

0

0%

0

-665 875

0%

190 853

0

0%

0

0

0%

663 027

639 178

-3%

Временни безлихвени заеми от Централния бюджет
Заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС
Целеви трансфери за капиталови разходи
Заеми от банки и други лица от страната /нето/
Преходен остатък - държавни

0%

Преходен остатък – местни

0%

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ без преходния остатък от 2018 г./1273309/

11 335 465

11 465 271

2%

РАЗХОДНА ЧАСТ
НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.
Функции и дейности

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

Общинска администрация и Общински съвет
Дежурни и охрана на пунктове за Гражданска
защита и доброволни формирования

ПЛАН – 2019 г. ПЛАН – 2020 г.
Държавни
дейности

Местни и
дофинанс.
държавни
дейности

Държавни
дейности

Местни и
дофинанс.
държавни
дейности

835 600

846 682

855 800

1 100 610

264 701

265 735

147 548

482 748

5 565 006

221 685

6 190 366

235 413

157 191

0

106 744

10 000

Здравеопазване

Детски градини, Средни училища, ОДК и др.
дейности по образованието
Здравен кабинет в ДГ и училища

Социално подпомагане и
грижи

ДСП, Обществена трапезария, Клубове на
пенсионера, Временна заетост

0

89 631

69 980

137 937

Жилищно строителство,
благоустройство, комунално
стопанство и опазване на
околната среда
Почивно дело, култура и
религиозни дейности

Озеленяване, Чистота, Осветление,
Поддържане на улична мрежа и Опазване на
околната среда

0

2 663 429

0

600 200

267 420

361 853

292 320

252 319

Икономически дейности и
услуги

Зимно поддържане, Поддържане и ремонт на
пътища, Други дейности по селски и горско
стопанство и Др. дейности по транспорта

0

1 059 605

0

591 018

Разходи некласифицирани в
другите функции

Лихви по заеми и Неразпределен резерв за
инцидентно възникнали ангажименти

0

10 236

0

392 268

7 089 918

5 518 856

7 662 758

3 802 513

Общ размер на разходите

Читалища, Спортен календар, Културен
календар, Обреден дом и Музей

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА
БЮДЖЕТ 2020 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 1 956 410 лв.,
в т.ч.
от държавна субсидия – 855 800 лв.;
от местни приходи – 1 100 610 лв.;

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет за 2020 г.
са на база разходни стандарти, и ще бъдат изразходвани за възнаграждения и
осигурителни вноски за сметка на работодател за дейност „Общинска
администрация”-855 800 лв.

Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за
издръжка на дейност „Общинска администрация”- 669 975 лв.; за издръжка и
трудови разходи в дейност „Общински съвет”- 132 155 лв. и за
дофинансиране на допълнителна щатна численост в дейност „Общинска
администрация”- 298 480 лв.

ФУНКЦИЯ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Предвидените бюджетни кредити в размер на 615 296 лв. ще
бъдат изразходвани за следните дейности:
 Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и за обществените възпитатели- 25 920 лв.;
 Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана
на пунктовете за управление- 89 600 лв.;
 За дейности по плана за защита при бедствия – 3 200 лв.;
 Доброволни формирования за борба с кризисни ситуации- 9 600 лв.;
 За районни полицейски инспектори – 10 614 лв.;
 За детски педагогически стаи – 8 614 лв.;
 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии – 457 940 лв.
Предвидени са бюджетни кредити от местни приходи в размер на-9 808 лв., които ще
бъдат изразходвани за осигуряване на гориво на ПУ гр. Дългопол – 8 000 лв. и на Пожарна
– 1 808 лв.

ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидените бюджетни кредити са на база разходни
стандарти за издръжка на дете и ученик, одобрени с Решение №

644 от 01.11.2019 г. за изменение и допълнение на Решение №
208/2019 г. на Министерски съвет – 6 190 366 лв. и предвидените
бюджетни кредити от местни приходи – 235 413 лв. възлизат

общо в размер на 6 425 779 лв. и ще бъдат изразходвани за
следните дейности:

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


Предвидените бюджетни кредити в размер на 1 174 238 лв. ще

бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка

на работодател. Средствата са осигурени от държавния бюджет.


Предвидените средства от местни приходи в размер на 185 000 лв.

ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
ДЕЙНОСТИ
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ И ПОДГОТВТЕЛНИ
ГРУПИ
 Предвидените бюджетни кредити в размер на 5 016 128 лв. ще
бъдат изразходвани за цялостната издръжка на общинските
училища и за Центъра за подкрепа на личностното развитие.
Средствата са осигурени от държавния бюджет.
 Предвидените бюджетни кредити от местни приходи в размер
на 48 982 лв. ще бъдат изразходвани за дофинансиране издръжката
на маломерните паралелки в училищата.

ФУНКЦИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Предвидените бюджетни кредити в размер на 106 744 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.

За подпомагане издръжката на Медицински център гр. Дългопол са
предвидени от собствени приходи – 10 000 лв.

ФУНКЦИЯ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
Предвидените бюджетни кредити в размер на 198 818 лв. ще
бъдат изразходвани за следните дейности:
• Център за социална рехабилитация и интеграция – 69 980 лв.
Средствата са осигурени от държавния бюджет.
От собствени приходи ще се финансират:
• Клубове на пенсионера и инвалида – 13 860 лв. за издръжка.;
• Програми за временна заетост – 4 277 лв. за съфинансиране по
националните програми за временна заетост;
• Социално предприятие-домашен социален патронаж – 110 701 лв.
за устойчивост на проекта за 6 месеца.;

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

Предвидените бюджетни кредити в размер на 683 195 лв., са изцяло за сметка на
собствените приходи и с тях ще се финансират следните дейности:
 Водоснабдяване и канализация – 16 800 лв.;
 Улично осветление и подмяна на осветителни тела- 137 200 лв.;
 Поддържане чистота на територията на общината – 430 195 лв.;
 Други дейности по жилищното строителство и БКС – 96 000 лв.;
 Поддържане на зелените тревни площи и цветни лехи на територията на общината3 000 лв.;

ФУНКЦИЯ
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
Предвидените бюджетни кредити са в размер на 546 639 лв. и ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
Читалища – Общата субсидия от държавния бюджет за 2020 г. на база разходни стандарти
осигурява цялостната издръжката на 14 броя културни институции – 292 320лв., с 28 бр. заета
численост.
От местни приходи са предвидени средства за подпомагане отоплението на Н.Читалище „Н. Й.
Вапцаров” гр. Дългопол – 5 500 лв.
Общински Музей – цялостна издръжка – 46 189 лв.
Спортни бази – 123 616 лв. Средствата осигуряват цялостната издръжка на “Общински спортен
център” в с. Аспарухово;
За финансиране на спортния календар са предвидени – 30 000 лв.;
За финансиране на културния календар са предвидени – 32 000 лв.;
За издръжка на общински оркестър – 15 014 лв.
Помощи по решения на Общински съвет – 2 000 лв. Помощите ще се предоставят за погребения на
бездомни и безпризорни лица.

ФУНКЦИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСЛУГИ
Предвидените бюджетни кредити са в размер на
591 018 лв.,
включително капиталови разходи – 47 520 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 цялостна издръжка на дейност
“Дърводобив” – 160 000 лв.;
Зимно поддържане и снегопочистване - предвидените средства по Закона за
държавния бюджет на РБ за 2020 г. – 128 400 лв.
Дейности по икономиката - предвидените средства са от собствени приходи и ще
бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала зает с
транспортно обслужване, както и за поддържане на транспортната техника -302 618
лв. ; В дейността са предвидени и 47 520 лв. капиталови разходи-преходен обект.

ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Приходоизточниците за планиране на капиталови разходи са

следните:
-Целева субсидия- определена със ЗДБРБ за 2020г.;
-Целеви трансфери;

-Постъпления от продажба на общински нефинансови активи;
-Местни приходи;
-Безвъзмездна финансова помощ по одобрени проекти.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2020 г.
– 616 700 лв., в т.ч. за:
- Съгласно решение № 3-3 от 29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Дългопол и писмо с
изх. № 08-00-97 от 10.12.2019 г. на Министерство на финансите, с целевата субсидия за
капиталови разходи ще бъде погасена част от полученият през 2018 г. временен
безлихвен заем от държавния бюджет.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
В проекта на бюджета за 2020 г. са предвидени 601 460 лв., от които 143 520 лв.
капиталови разходи от собствени приходи с които ще се финансират следните обекти:
- Окончателно плащане на ОУП – 47 520 лв.
- Проектиране и изграждане на детски площадки в гр. Дългопол; с. Медовец;
с.Партизани и с. Цонево – 96 000 лв.
Със целеви трансфер от фонд „Стихийни бедствия“ ще се финансира обект
„Ревизия и възстановителни СМР, западно дере, облицовка централно дере до ул. „М.
Толбухин“ гр. Дългопол и възстановителни СМР на централно дере по открит
отводнителен канал-жп прелез до заустването му в река Камчия“ в размер на 457 940
лв.
Предвидени са 1 282 137 лв. от безвъзмездна финансова помощ от ДФ
„Земеделие“ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа в населените места“, а именно: улица „Маршал Толбухин“; “Генерал Заимов“;
“Гео Милев“; “Патриарх Евтимий“; „Христо Михайлов“; “Христо Ботев“ и ул. 14-та в с.
Цонево.
Общата сума на проекта за Инвестиционната програма за 2020 г. възлиза на 1 883 597
лв.

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
Проекта за бюджет на община Дългопол за 2020 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

