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.

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.
Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на
приходите за 2018 г. и разчет на разходите, съгласно
приоритетите, заложени в програмата за управление и
стратегическия план за развитие на Общината.

През 2018 г общинското ръководство ще продължава изпълнението на следните приоритети:
1.Успешно усвояване на Европейски средства в новия програмен период 2014-2020 г.
2.Инфраструктура, околна среда и екология, образование, здравеопазване, социална сфера,
спорт, култура и младежки дейности;
3.Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез усъвършенстване и
устойчивост;
4.Балансирано развитие на централната градска част, благоустрояване на зелени площи и
междублокови пространства;
5.Активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради;
6.Привличане на средства по национални, европейски и международни програми;
7. Надграждане или мултиплициране на предшестващи изпълнени от нас проекти или
начинания.

•Бюджетът представлява финансовия план на
организацията за една бюджетна година.
•Бюджетът показва: откъде 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.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджет на общината за
следващата финансова година включва:
Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ
в най-голяма 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;

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета
на общината за следващата финансова година
включва:
•Формулиране на годишните цели и задачи;
•Прегледи анализ на общинската социална инфраструктура;
•Анализ на общинската собственост;
•Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти
от външни източници.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА СОПОТ СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

•всеобхватност
•адекватност
•законосъобразност
•прозрачност
•устойчивост
Бюджетната политика на Община Сопот е насочена към ефективно, ефикасно и
законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока
събираемост на собствените приходи.
Тези приоритети за Община Сопот са намерили отражение в проектобюджет 2018 г.,
който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели.

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ - КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И
ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА
•ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА •ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА
•Данък недвижими имоти
•Данък МПС
•Данък върху придобиване на
имущество
•Патентен данък
•Туристически данък

•Административни услуги и технически
услуги
•Такса Битови отпадъци
•Такси за ползване на ДГ, ДЯ, ДСП
•Ползване на пазари и тротоари
•Други услуги

СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2018 общината получава
средства под формата на:
•ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности
•СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ.
•ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи.
•СУБСИДИЯ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА.

Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет
съгласно ЗДБРБ за 2018 г. :
• 4 281 504 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности
• 667 900 лв. – обща изравнителна субсидия ,
• 21 800 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване
• 124 800 лв. – целева субсидия за капиталови разходи, в това число за изграждане и
основен ремонт на общински пътища

ОБЩО : 5 096 004 лв.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018
За местни дейности – 3 848 932лв.

Видове приходи по ЕБК

ПЛАН 2017

Данъчни приходи

734 819

731 777

99

1 031 578

2 872 912

278

605 700

689 700

114

Неданъчни приходи
Обща изравнителна
субсидия от ЦБ и други трансфери
за местни дейности

ПЛАН 2018 ПРОЕКТ

%

Получени от целеви субсидии от ЦБ
за капиталови разходи

124 800

124 800

100

Друго финансиране

- 100 000

- 160 000

160

- 511 050

238

Погашения по дългосрочни заеми
от банки в страната(-) и ФЛАГ

- 214 080

КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА?

Предвидени са бюджетни кредити в размер на 1 489 494
лв.

•Предвидените средства от местни приходи ще бъдат
изразходвани за издръжка на дейност „Общинска
администрация” и издръжката, възнагражденията и
осигуровките за сметка на работодател в дейност
„Общински съвети”, както и средства за издръжка на
кметство Анево.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 110 200.00 лв.
•

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни
кабинети към тях, обществени възпитатели;

•

Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;

•

Денонощни оперативни дежурни;

•

Офиси за военен отчет

Предвидени бюджетни кредити в размер на
2 816 581.00 лв. на база разходни стандарти и
натурални показатели съгласно Решение на
Министерски съвет ще бъдат изразходвани:

ДЕЙНОСТ 311
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на
Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодател.
Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за
издръжка на детските заведения.

ДЕЙНОСТ 322
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г. на база разходни стандарти
съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат
изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка
наработодател, както и за цялостната издръжка на
общинските училища.

Предвидени бюджетни кредити в размер на 323 068 лв.
•

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2018
на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет
ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните
кабинети в детските заведения и училища.

•

Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за
издръжка на детската ясла.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 553 303.00 лв.
•

•

•
•
•

Център за Обществена подкрепа - Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на
РБ за 2018 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат
изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната
издръжка.
Комплекс за социални услуги - Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за
2018 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат
изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната
издръжка.
Домашен социален патронаж – цялостната издръжка и възнагражденията и осигуровки за
сметка на работодател са от местни приходи.
Клубове на пенсионера и инвалида - цялостната издръжка и възнагражденията и осигуровки за
сметка на работодател са от местни приходи.
Програми за временна заетост – предвидени са средства за издръжката от местни приходи за
осигуряване на материали и работно облекло.

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 1 246 269 лв. Функцията
се финансира изцяло от местни приходи и средствата ще бъдат
изразходвани за следните дейности:
•Поддръжка на уличното осветление предвидени са средства за ел. енергия, подмяна на
осветителните тела, издръжка на заетите в дейността.
•Озеленяване на междублокови пространства, поддържане на озеленени площи, паркове,
зацветяване, окастряне и поддържане на дървесни видове. Осигурени са средства за работна
заплата и осигурителни вноски, работно облекло, посадъчни материали.
•Благоустрояване – изграждане и рехабилитация на нови тротоарни настилки, благоустрояване на
паркове, между блокови пространства, пазари.
•Поддържане на уличната мрежа – изграждане и ремонт на участъци от уличната мрежа.
•Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии, закупуване
на съдове за битови отпадъци.
•Дейности по опазване на околната среда и управление на отпадъците.

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 406 260 лв.
•Средства за дейностите на спортните клубове, средства, заложени в спортен календар
и културен календар на събитията, организирани през финансовата година.
•Издръжка на градски музей.
•Средства за издръжка дейността на обредни домове и зали, както и заплати и
осигурителни вноски на персонала.
•Подпомагане на дейностите на читалищата.

•В тази функция се планират средствата за основен ремонт
на общински пътища и за зимно поддържане и
снегопочистване.
•Осигурени са средства за разходи за лихви и други разходи,
за лихви и такси по заеми от фонд ФЛАГ.

