
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2016г. 
 

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 в условията на финансово - икономическа криза. И през тази 

година трябва да подготвим и изпълняваме бюджет при трудно прогнозируема 

среда, нови тенденции и рискове.  

 

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.  

 

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за 

следващата финансова година включва:  

*Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в 

най-голяма степен на потребностите;  

* Повишаване сигурността на градската среда;  

* 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;  

* 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.  

 

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016 НА 

ОБЩИНА БАТАК СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:  

* всеобхватност  

* адекватност  

* законосъобразност  

* прозрачност  

* устойчивост  



 

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА 

ОБЩИНАТА  

* Данък недвижими имоти , Данък МПС, Данък върху придобиване на 

имущество, Патентен данък ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА  

* Административни услуги, Битови отпадъци, Ползване на открити площи и 

тротоари, Ползване на пазари и тържища, Технически услуги.  

 

СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2016 общината получава средства за местни 

дейности под формата на:  

* СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  

* СУБСИДИЯ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 

*ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от 

местни приходи  

*ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА  

 

 

Приходна част на бюджета за 2016 - Местни дейности 

 
Видове приходи 
по ЕБК  

ПЛАН  
2015  

ПЛАН 2016  
ПРОЕКТ  

%  

Данъчни приходи  794 943.00  818 791.00  103  

Неданъчни 
приходи  

1 360 257.00  1 387 462.00  102  

Обща 
изравнителна 
субсидия за местни 
дейности  

311 300.00  311 300.00  100  

Получени целеви 
субсидии от ЦБ за 
капиталови 
разходи  

262 800.00  262 800.00  100  

Погашения на 
дългосрочни 
заеми от банки в 
страната (–)  

-142 400  -120 000  84  

Общ размер на 
приходите  

2 586 900.00  2 618 899.00  101  

 



 

Разходна част на бюджета – местни дейности за 2016 

 

 

Функция  Дейности  План 2015 Проект  
2016  

%  

Общи 
държавни 
служби  

Общинска 
администрация 
и Общински 
съвет  

884 077  892 918  101  

Отбрана и 
сигурност  

Прев. дейности 
за намаляване 
на вр. посл. от 
бедствия и 
аварии  

5 000  5 000  100  

Образование  ЦДГ и ОДЗ  179 126  184 500  103  

Соц.подпомага
не и грижи  

ДСП, Клуб на 
пенсионера,Пр
ограми за 
временна 
заетост,Други 
служби и 
дейности  

211 050  215 271  102  

Жилищно 
стр.благоустрой
ство,комунално 
стопанство и 
опазване на 
околната среда  

ВиК, 
Осветление,ре
монт и 
поддръжка на 
улична 
мрежа,Чистота  

1 069 177  1 069 177  100  

Почивно 
дело,култура и 
религиозна 
дейност, 
физическа 
култура и спорт  

Спорт за 
всички,Обредн
и домове и 
зали,Други 
дейности по 
културата  

93 970  93 970  100  

Икономически 
дейности и 
услуги  

Поддържане и 
изграждане на 
пътища,Лихви 
по заеми  

144 500  158 063  109  

Общ размер на разходите  2 586 900  2 618 899.00  101  
 


