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                 Проектът за бюджет на Община Велинград за 2017 г., е изготвен от общинската администрация при реално изпълними приходи, 

без скрити дефицити, като бюджетните разходи са съобразени с годишните приоритети. Планирани са резерви, осигуряващи управлението на 

риска от неизпълнението на приходите или от непредвидени разходи.

             Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община Велинград е разработен в съответствие с:

*  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 г., за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград.

Прогнозите на от ръководитеите на бюджетни звена, включително и директора на ОП на СИП и ТИЦ, генериращи приходи от дейността.

*  Писмо на Министерство на финансите с Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за 

средства от Европейския съюз за 2017 г.

4. Привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори.

5. Запазване размера на местните данъци и такси през 2017 г. 

*  Закон за публичните финанси

*  Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2017 г. /ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.

*  Проект за Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет Република България за 2017 г. 

През 2017 г. общинското ръководство продължава изпълнението на следните приоритети:

При разработването на приходната част на бюджета са съобразени:

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

2. Запазване на културните цености, развитие на спорта и културния туризъм.

1. Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски средства за новия програмен период 2014-2020 г.

3. Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера.

Общата рамка на държавния бюджет без преходен остатък от 2016 г. е 21 439 767 лв. Текущ бюджет (държавни дейности -13 639 090 лв. , 

местни дейности -7 800 677 лв. вкл. и капиталов бюджет 728 600 лв. и 108 100 за снегопочистване.

о

Утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. субсидии от Държавния бюджет.

Прогнозите от отдел "Местни данъции такси"

Прогнозите от отдел "Управление на собствеността" за приходите с общински характер, включитено и за продажба на нефинасови 

активипрез 2017 г.

Анализ на отчетни данни и прогнози, свързани с променящата се нормативна база и икономическата среда за периода.

I. Субсидии:

Размерът на на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Велинград за 2017 г. под формата на 

субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 г. са както следва:

1. Обща субсидия - еприход с държавен характер за делегирани от държавата дейноси, остойностени с чрез разработени и утвърдени с 

Решения а МС единни стандарти.

2. Обща изравнителна субсидия-    трансфер за местни дейнсти в това число средства за зимно поддържане и снегопочистване - 

3. Целeва субсидия за за капиталови разходи -  в това число за изграждане и основен ремеонт на общински пътища -

Общият размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2017 г. възлиза на …. т.е. Община Велинград през 2017 г. ще 
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* първо тримесечие – 15 %  

Взаимоотношение с ЦБ 2016 2017 Разлика

Обща субсидия 11855468 13639090 1783622

Изравнителна субсидия 2153900 2155700 1800

Капиталова субсидия 728600 728600 0

Трансфер за зимно 

поддържане и 

снегопочистване

108100 108100 0

ОБЩО: 14846068 16631490 1785422

Бюджет 2016 г. Проектобюджет 2017 г. % от общите приходи

70000 112392 4.23%

592500 604202 22.76%

560500 890000 33.52%

400000 523366 19.71%

687106 525000 19.77%

2310106 2654960 100.00%

§§ 01-03 Окончателен годишен(патентен) данък

§§ 13-01 Данък върху недвижими имоти

По §§ 01-03 Окончателен, годишен, патентен данък се палнират да постъпят от патентен данък ……и от данък таскита. ……

По §§ 13-00 Имуществени и други данъци се планира да постъпят 2303790 лева. Планът за данък првозни средства е завишен поради 

очакване на по-високи постпления във връзка с контрола при прехвърляне на собственост на МПС и технически прегледи.

Разпределение на имуществените данъци по видове

Вид имуществен данък

* второ тримесичие - 25% 

СРАВИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ С БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

* второ тримесечие – 30%

* до 20 януари в размер на 75% 

II. Месни приходи, помощи и дарения.

а) Имуществени и други данъци

Съгласно чл. 54 от ЗДБРБ за 2017 г., годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределя по 

тримесечия както следва:

* първо тримесичие 30%

* четвърто тримесечие - 25%

* трето тримесичие - 20%

§§ 13-03 Данък върху превозните средства

§§ 13-04 Данък  при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин

§§ 13-08 Туристически данък

Предвижда се да постъпят общо: 371 837 лв.

Приходите по § 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция - 95 000 лв. 

Приходите по § 24-05 приходи от наеми на имущество 145 168  лв. 

б) Неданъчни приходи

ОБЩО:

Приходите по § 24-06 приходи от наеми на земя -  145 333 лв. 

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 51 се предоставят на общинитекакто следва:

* до 31 октомври в размер на 25%

* трето тримесечие – 30% 

* четвърто тримесечие – 25%

Общата изравнителна субсдия се предоставя на Общините както следва: 

* до 20 януари в рамер на 50%

* до 20 юли в рамер на 25%

* до 20октомври в рамер на 25%



б) Приходи от такси

I. Текущ бюджет.

ВСИЧКО ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 

СПРЯМО ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

ОБЩИНСКО 

ФИНАНСИРАНЕ

3991820 18.62% 1107000 2884820

141800 0.66% 111800 30000

10790730 50.33% 10300730 490000

267623 1.25% 267623 0

1723541 8.04% 1428541 295000

2869457 13.38% 2869457

676396 3.15% 423396 253000

790000 3.68% 790000

188400 0.88% 188400

21439767 100.00% 13639090 7800677

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНЕ

117
0

122
3812589 1107000 2001352 704237

123
179231 179231

3991820 1107000 2180583 704237

Приходите по § 28-09  Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски  - 180 000 лв.

По § 83-21 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (2 000 000)  лв.

Предвижда се да постъпят общо:   4 183 562   лв.

Приходите по § 27-01 Такса за ползване на детски градини 265 000 лв. Проходите такси от ДГ ще постъпват по бюджета на Община 

Велингрд, като всяка градина се финансира в рамките на определените средства по формула. 

Приходите по § 27-04 Такса за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги - 85 000  лв. - Таксите постъват 

по собствения бюджет  на община Велинград, като Общината осигурява издръжката им.

Приходите по § 27-05 Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. -  610 000 лв. - 

Приходите по § 27-07 Такса за за битови отпадъци - 2 682 338 лв.

Приходите по § 27-10 Такса технически услуги - 268 171лв.

Приходите по § 27-11 Такса административни  услуги - 149 516 лв.

Приходите по § 27-17 Такса притежаване на куче - 1000   лв.

Приходите по § 27-29 Други общински такси -  169 075  лв 

в) Глоби, санкции и наказателни лихви 

Приходите по § 28-02  Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.  Приходите от наложени глоби, санкции и 

наказателни постановления се планират в размер на 60 000 лв.

По § 37-01 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите   Планира се със знак минус да се внесат -80 000 лева-  очаквания ДДС от 

продажби, данъци по ЗКПО, които ще намалят предполагаемите приходи.

По § 41-00 Приходи от концесии .  Планира се приход от 18 000   лв.

III.  Временни безлихвени заеми. 

По § 83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (640 284)  лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Представеният за обсъждане бюджет на Община Велинград  за 1017 г. е балансиранв своята разходна част, спрямо приходите разпеделени за 

текущ и капиталов бюджет. 

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са разпределени предвид ЕРС, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. 

Всички разходи за финансиране на държавните и общински дейности според техния характер са разпределени в текущ и капиталов бюджет

Разходите по текущият бюджет са в размер на ….. и са разпределени по функции и източници на финансиране както следва:

ФУНКЦИЯ

1. Общи държавни служби

2. Отбрана и сигурност

3. Образование

4. Здравеопазване

5. Социално осигуряване 

6. Жил.стр.-во,благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда

7. Почивно дело, култура и религиозни дейности

1. Функция "Общи дъжавни служби"

По дейности средствата се разпределят както следва:

ДЕЙНОСТИ

Държавни и общински служби и дейности по изборите

Общинска администрация

8. Икономически дейности 

9. Разходи некласицифирани в др. функции

ВСИЧКО ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Общински съвет

ОБЩО:



ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

219
0

239
37120 37120

282
74480 74480

284
30000 30000

285
200 200

141800 111800 30000 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

311

490000 490000

318

0

322

0

337

0

389

0

10790730 10300730 490000 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

431

53753 53753

437

198990 198990

469

14880 14880

267623 267623 0 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

524

250000 250000

525

30000 30000

526

105192 105192

530

550716 550716

532

15000 15000

540

263320 263320

551

449785 449785

Други дейности по вътрешната сигурност

ОБЩО:

2. Функция "Отбрана и сигурност"

По дейности средствата се разпределят както следва:

ДЕЙНОСТИ

Други дейности по отбраната

Извънучилищни дейности

Други дейности в образованието

ОБЩО:

Отбранително-мобилизационна подготовка

Ликидиране последиците от стихийни бедствия

Доброволни формирования за защита при бедствия

ДЕЙНОСТИ

По дейности средствата се разпределят както следва:

3. Функция "Образование".

ДЕЙНОСТИ

Домашен социален патронаж

Клубове на пенсионера, инвалида

4. Функция "Здравеопазване".

По дейности средствата се разпределят както следва:

Целодневни детски градини 

Подготвителни групи в училищата

Общообразователни училища

ДЕЙНОСТИ

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ

Център за обществена подкрепа 

Центрове за настаняване от семеен тип

Програми за временна заетост

Домове за стари хора 

Дневни центрове за лица с увреждания

Други дейности по здравеопазването

ОБЩО:

5. Функция "Социално осигуряване"

По дейности средствата се разпределят както следва:

Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ



ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

561

0

554

59528 59528

561

0

588

0

589

0

1723541 1428541 295000 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАН

Е

601

0

603

20000 20000

604

348319 348319

605

0

606

788600 788600

619

50000 50000

622

400000 400000

623

1240538 1240538

629

22000 22000

2869457 0 2869457 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНЕ

701

25000 25000

713

0

714

90000 90000

738

240900 240900

739

211496 182496 29000

741

5000 5000

745

19000 19000

759

85000 85000

676396 423396 224000 29000

ОБЩО:

Други дейности по опазване на околната среда 

ДЕЙНОСТИ

Други служби и дейности по социалното осигуряване и заетости

6. Функция " Жил.стр.-во,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

По дейности средствата се разпределят както следва:

Социален асистент

Радио-транслационни възли

Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС

Водоснабдяване и канализация

Осветление на улици и площади 

Бани и перални

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

ДЕЙНОСТИ

ОБЩО:

Други дейности по жилищно строителство благ.и регион развитие

Озеленяване

Дейности по почивното дело и социалния отдих

Дейност Спорт за всички 

Чистота

Защитени жилища 

Личен асистент

Международни програми и споразумения

Обредни домове и зали

Други дейности по културата 

ОБЩО:

7. Функция "Почивно дело, култура и религиозно дейности"

По дейности средствата се разпределят както следва:

Спортни бази за Спорт за всички

Читалища

Музей, художествени галеррии, паметници на култ.и етнографски 

компекси с национален и регионален характер

ДЕЙНОСТИ



ВСИЧКО ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНЕ

832

65000 65000

849

0

866

610000 610000

878

25000 25000

898

90000 90000

790000 0 790000 0

ВСИЧКО ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНЕ

910

188400

0 0 188400 0

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

ДЕЙНОСТИ

Разходи за лихви

ОБЩО:

II. Капиталов бюджет.

Инвестиционната програма на Община Велинград е на обща стойност. Финансирането е осигурено с целева субсидия от ЦБ - 728 600 лв.; 

собствени средства в размер на ….; преходен остатък ……

9. Функция "Разходи некласицифирани в др. функции"

По дейности средствата се разпределят както следва:

8. Функция "Икономически дейности"

По дейности средствата се разпределят както следва:

Приюти за безстопанствени животни 

Други дейности по икономиката

ОБЩО:

ДЕЙНОСТИ

Служби и дей. подд.р-ти изграждане на пътища

Други дейности по транспорта, пътищата и далекосъобщенията

Общински пазари и тържища


