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О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 

  

П Р О Т О К О Л 

 

от обществено/публично обсъждане  

на бюджет 2017г. 

 

 

Дата: 30.12.2016г. 

Място на провеждане: гр.Велинград, голяма заседателна зала 

Основание: Заповед № 2239/28.12.2016г. на Кмета на Община Велинград 

 

 

г-жа Калинка Йовчева – водещ на обсъждането  
Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми г-н председател на общински 

съвет, уважаеми общински съветници, уважаеми гости в залата на общинска 

администрация, уважаеми съграждани, откривам общественото обсъждане на проект за 

бюджет - 2017г. на Община Велинград 

Обсъждането се извършва на основание чл.84, ал.2 от Закона за Публичните 

финанси, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 7 до чл.15 от Наредба за реда и начина на 

организиране на обществени обсъждания в Община Велинград.  

За обсъждането се определя 3 минутна продължителност на изказванията. 

Продължителността на обсъждането е с регламент – докато има желаещи за отправяне на 

питания, изразяване на становища и мнения. Вземането на думата става по реда на 

поискване. Едно лице може да поиска думата за питане, становище или предложения не 

повече от 3 пъти общо. Водещият на обсъждането има право да прекъсне изказване, ако 

изказващият се не говори по темата. 

При вземане на думата, моля присъстващите да се представят с три имена с оглед на 

коректното водене на протокола. Отговорите на питания ще се дават непосредствено след 

задаване на въпроса. 

Предвид факта, че протоколът е публичен и се публикува, уведомявам, че се прави 

запис на общественото обсъждане. 

Информирам, че при направената проверка в деловодството на общината не е 

депозирано предложение, относно проекта на Бюджета за 2017г. на Община Велинград. 

Имам удоволствието да ви представя екипа, който е взел участие в разработването на 

проекта на бюджет на общината за 2017г.  

г-жа Янка Тренчева – Началник на Отдел „Финанси и бюджет” 

инж.Петър Кондев – главен експерт в Отдел „ИБКТ „ 

г-жа Калинка Йовчева – младши експерт в Отдел „Финанси и бюджет” 

Водещ на хартиен носител – от общественото обсъждане – г- жа Мария Кантарева  

Определя се следния дневен ред за протичане на обсъждането : 

1. Изложение по представяне на проект на бюджет 2017г. на община Велинград  - г-

жа Янка Тренчева 

2. Изложение на гл. експерт в Отдел „ ИБКТ„- инж. Петър Кондев по представяне на 

проект на програмата за капиталови разходи 

3. Обсъждане на предложението и събиране на мнения, становища, препоръки и 

предложения. 

г-жа Калинка Йовчева – Давам думата на Началника на Отдел „Финанси и 

бюджет”- г-жа Янка Тренчева, която ще представи пред вас презентация, относно 

конструирането на проекта на бюджет за 2017г. на община Велинград.  Заповядайте !  
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г-жа Янка Тренчева – Уважаеми г-н председател на общински съвет, уважаеми г-н 

Кмет, уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, днес 

пред вас ще представя проекта на бюджет 2017г.,  

Бюджетът на община Велинград за 2017 г. е разработен 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:  

 Закон за публичните финанси  

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

09.12.2016 г.  

 Постановление на МС № 374 / 22.12.2016  за изпълнение на държавния бюджет 

Република България за 2017 г. 

  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.  

  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.  

През 2017 г. общинското ръководство продължава изпълнението на следните 

приоритети:  

 Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти и усвояване на 

Европейски средства за новия програмен период 2014-2020 г.  

 Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм.  

 Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера.  

 Привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и 

високотехнологични сектори. 

 Запазване размера на местните данъци и такси през 2017 г.  

 Строга финансова дисциплина и контрол върху приходи и разходи 

 

 

Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2016 и 2017г. 
 

Увеличени стойности на държавната субсидия за 2017 г. при съпоставимост на 

първоначален бюджет за 2016г. с 1 783 622   лв. /без преходен остатък/ 
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Бюджет  2017 

 

 

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2016г. и 

разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и 

общинския план за развитие на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет в условия на криза  

 Бюджетът за 2017 г. се подготвя и ще се изпълнява в условия на 

продължаваща криза. 

 През 2017 г. се очаква да продължи действието на голяма част от 

неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическа криза . 

 Устойчивостта на местните финанси е първото задължително условие, без 

което не може да се говори за развитие, особено в период на икономическа криза . 

Бюджет 2017 г. на община Велинград се основава на : 

 реалистична прогноза на собствените приходи 

 консервативна политика на разходите ориентирани към резултати  

 

 

Акценти в проектобюджет 2017 г. 

 

 Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез 

усъвършенстване и устойчивост;  

 Запазване размера на местните данъци и такси; 

 Въвеждане на електронни административни услуги;  

 Балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките 

населени места;  

 Активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на 

жилищните сгради;  

 Привличане на средства по национални, европейски и международни 

програми  

 Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно 

ориентирана към финансирането на основните социални отговорности; 

 Строга финансова дисциплина и контрол върху приходи и разходи  
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Инвестиционна политика през 2017 г. 

 

С  предоставените на общината 1 954 000 /един милион деветстотин петдесет и 

четири хиляди/ лева съгласно ПМС 280/02.11.2016 г., през 2017 г. ще се реализират 

следните обекти: 

 Изграждане на водоем „Нежовица” в кв. Каменица, гр. Велинград, с обем 

1 500 куб.метра – 275 000 лв.  

 Възстановяване и реконструкция на улица „8-ми март” от булевард 

„Съединение” до улица „Бр. Маркови”, с площ 7 260 кв.м. – 347 000 лв. 

 Възстановяване и реконструкция на улица „3-ти март”, с обща площ 1 548 

кв.м. -23 000 лв. 

 Възстановяване и реконструкция на улица „Милош Парков”, с обща площ 

2 343 кв.м. – 64 000 лв. 

 Възстановяване и реконструкция на улица „Буков дол”,  с обща площ 2 440 

кв.м. – 66 000 лв. 

 Изграждане на пътен участък, обект „Отклонение от PAZ 1062 / BLG 13050 

II – 84 – Аврамово/ - Рохлева-Биркова-Кръстава/  III – 846 за с. Кандови, Община 

Велинград” – 522 000 лв. 

 Изграждане на пътен участък, обект „Път с. Света Петка-с. Всемирци” – 

260 000 лв. 

 Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна 

инсталация на обект „Средно училище „Хр. Смирненски” с. Света Петка – 377 000 лв. 

 Изработване на проект в част „Водопровод и канализация” за с.Юндола, 

община Велинград – 20 000 лв.  

 

 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

 

 Субсидии 

 

Взаимоотношение а ЦБ  2016  2017  Разлика  

Обща субсидия  11 855 468   13 639 090   1 783 622   

Изравнителна субсидия   2 153 900   2 155 700  1 800   

Капиталова субсидия   728 600   728 600     

Трансфер за зимно 

поддържане и 

снегопочистване  108 100    108 100     

ОБЩО:   14 846 068  16 631 490    1 785 422  
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Съгласно чл. 54 от ЗДБРБ за 2017 г., годишния размер на общата субсидия за 

делегираните от държавата дейности се разпределя по тримесечия както следва:  

 

1-во тримесечие -  30%   3-то тримесечие – 20% 

2-ро тримесечие - 25%   4-то тримесечие – 25%  

 

При разработването на приходната част на бюджета са съобразени: 

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

субсидии от Държавния бюджет. 

 Прогнозите от отдел «Местни данъци и такси» 

 Прогнозите от отдел "Управление на собствеността" за приходите с общински 

характер, включитено и за продажба на нефинасови активи през 2017 г. 

 Прогнозите  от ръководителите на бюджетни звена, включително и директора на 

ОП  «СИП и ТИЦ», генериращи приходи от дейността. 

 Анализ на отчетни данни и прогнози, свързани с променящата се нормативна база и 

икономическата среда за периода.  

 

Разпределение на имуществените данъци по видове 

 

Вид имуществен данък  

Бюджет  

2016 г.  

Проекто 

бюджет  

 2017 г.  

§§ 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък   70 000  112 392  

§§ 13-01 Данък върху недвижими имоти   592 500  604 202  

§§ 13-03 Данък върху превозните средства   560 500  890 000  

§§ 13-04 Данък  при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин   400 000  523 366  

§§ 13-08 Туристически данък  687 106   525 000  

ОБЩО:  2 310 106  2 654 960  
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Данъчни приходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неданъчни приходи 

 

Предвижда се да постъпят общо: 385 501 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.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от такси 

 

Предвижда се да постъпят общо:   3 720 100 лв. 

Приходите по § 27-01 Такса за ползване на детски градини 265 000 лв. 

Приходите по § 27-04 Такса за ползване на домашен социален патронаж и други 

общински социални услуги -85 000  лв. 

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 битови отпадъци - 2 172 338 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 
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Приходи от глоби, санкции, 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. 

 Приходите по § 28-09  Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни 

вноски - 180 000 лв.  

 Други неданъчни проходи § 36-19 – 28 120 лв. 

 По §37-01 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите – (80 000) лв. 

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

 По § 45-00 Помощи и дарения от страната – 10 000 лв.  

 

 

Временни безлихвени заеми 

 

По § 83-11 Получени краткосрочни заеми от банки 850 000 лв. 

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

По § 83-21 Погашения по краткосрочни заеми от банки (850 000)  лв. 
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Разходи по функции 

 

 

ФУНКЦИЯ  ВСИЧКО  ОТНОСИТЕ

ЛЕН ДЯЛ 

СПРЯМО 

ОБЩИЯ 

БЮДЖЕТ  

ДЪРЖАВ

НО 

ФИНАНС

ИРАНЕ  

ОБЩИНС

КО 

ФИНАНС

ИРАНЕ  

ДОФИ

НАНС

ИРАНЕ  

1. Общи 

държавни служби  

4 563 059  20,71%  1 107 000  2 720 493  735 566  

2. Отбрана и 

сигурност  

141 800  0.64%  111 800  30 000   

3. Образование  10  824  204  49,12%  10 300 730  505 000  18 474  

4. Здравеопазване  267 623  1.21%  267 623    

5. Социално 

осигуряване  

1 723 541  7.82%  1 428 541  295 000   

6. Жил.стр.-во, 

благоустройство

, комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната среда  

2 872 064  13,03%   2 872 064   

7. Почивно дело, 

култура и 

религиозни 

дейности  

665 396  3,02%  423 396  224 000  18 000  

8. Икономически 

дейности  

790  000  3,59%   790 000   

9. Разходи 

некласицифирани 

в др. функции  

188 400  0,85%   188 400   

ВСИЧКО 

ТЕКУЩ 

БЮДЖЕТ  

22 036 087  100%  13 639 090  7 624 957  772 040  
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II.  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТТИ 

               

Все още финансовата 2016 г. не е приключила . Престои изготвяне на  отчети и 

счетоводни справки за размера на финансовите средства, които ще останат като преходен 

остатък за 2017 г. След направен финансов анализ тези средства ще  бъдат разчетени по 

съответните параграфи и дейности, разпределени по бюджетния класификатор на 

разходите и включени в бюджет 2017 г.  До приемането на окончателния бюджет на 

общината средствата ще бъдат включени във финансовите разчети и разпределени по 

съответните параграфи в Бюджет 2017. 

 

ИЗВОДИ: 

 

 

 Бюджет 2017 г. е реалистичен и съобразен с икономическата среда в 

Община Велинград, разработен при спазване на принципите на законосъобразност, 

целесъобразност, ефективност, ефикасност  и публичност; 

 Бюджет 2017 г. ще стимулира граждански и бизнес инициативи в търсене на 

допълнителни средства и ангажименти в процеса на изпълнението му; 

 Бюджет 2017 г. е разработен на базата на реална прозрачност и публичност, 

той дава възможност на местната общност да се запознае с предприетите действия от 

общината за неговото съставяне,  изпълнение и контрол от местната общност;  

 И през 2017 г. ще бъде спазвана строго финансовата дисциплина при 

разходването на бюджетни средства. 

 

В процеса на обсъждането ако има въпроси от ваша страна сме на разположение да 

отговорим. Благодаря за вниманието ! 

 

г-жа Калинка Йовчева – Благодаря на г-жа Тренчева.  Ако имате въпроси към така 

представения проект за бюджет 2017, моля заповядайте ! 

г-н Бельо Мандраджиев – Председател на ОбС Велинград -  виждам, че има 

разминаване между цифрите в публикувания в сайта на община Велинград проект на 

бюджет и това което вие сега ни представихте. 

  г-жа Калинка Йовчева – в момента ние предлагаме бюджетна рамка, в която след 

публикуването й на сайта са настъпили промени, които все още уточняване. Протокола от 

Разходи по функции
Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване 

Социално осигуряване

Жилищно строителство 

Почивно дело 

Икономически дейности и 
услуги 
Разходи некласифицирани 
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общественото обсъждане и променените цифри ще бъдат качени на сайта отново след 

приемането на общинския бюджет. 

г-н Никола Делиев – общински съветник и председател на НЧ „Васил Левски” кв. 

Каменица -  в т.7 „Държавни дейности за култура” се казва, че държавата отпуска 33 

щатни бройки, които са разпределени на 11 читалища.  Предложението ми е за догодина 

да се направят постъпки да се увеличат поне с една или две щатните бройки за 

читалищата. По отношение на бюджета на читалищата искам да кажа, че отпусканите от 

държавата пари стигат само за заплащане на персонала. От тях почти не остават за 

развиване на дейност от читалището. Разчитаме основно на културния календар на 

общината и на постъпления от наеми, ако има такива. Трудно развиваме дейността си и не 

остават средства за поддържане собствеността на читалището. Ще се опитаме да се 

включим по проекти за 2017г., ако има такива, за да не тежим на бюджета на общината.  

  г-жа Калинка Йовчева – Благодаря г-н Делиев. Искам да взема отношение във 

връзка с писмото, което излезе от името на Кмета на община Велинград г-н Коев, за 

увеличаване на щатните бройки за читалищата. Намеренията ни бяха доста добри и 

обнадеждаващи. След като подготвихме и изпратихме писмото имахме надеждата, че 

нашите желания ще бъдат удовлетворени и не само нашите, но и на всички представители 

на читалищните настоятелствата, които държаха да имат по една допълнителна бройка. 

Постарахме се, но не бяхме удовлетворени. Да се надяваме че следващата бюджетна 

година желанието ни ще бъде удовлетворено.  

г-жа Екатерина Каферинова – общински съветник -  практиката е показала, че 

когато започваме обсъждане и приемане на бюджета се появяват нови претенции и ние 

изкуствено вдигаме местните приходи, за да удовлетворим нечии желания. Залагаме ги в 

бюджета и накрая, като не се постигнат има сърдити, че не са изпълнени обещанията. 

Предложението ми е сега това да не се допуска. 

г-н Костадин Коев – Кмет на община Велинград – Коментирали сме го това и тази 

година понеже сме в оздравителен план не можем да правим такива промени. Това което 

сме заложили са реалните цифри. 

г-жа Калинка Йовчева – Благодаря на г-н Коев. Давам думата на инж.Кондев да ви 

запознае проекта на капиталовата програма .  

инж. Петър Кондев – Уважаеми г-н председател на общински съвет, уважаеми г-н 

Кмет, уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми общински съветници, кметове на населени места, 

уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Програмата за капиталови разходи на община 

Велинград е част от общия бюджет на общината за 2017г. Тя се формира от следните 

източници за финансиране – средства от целева субсидия от Републиканския бюджет, 

средства от преходен остатък от предходната година, средства предоставени на общината 

от различни ведомства и министерства за реализиране на конкретни обекти съгласно 

предоставен проекти, финансиране на обекти по европейски проекти и финансиране със 

собствени средства на общината от продажба на имоти и имущество. За 2017г. от 

Целевата субсидия от Републиканския бюджет на общината са предоставени 728 600лв., 

от преходен остатък от предходната година по обекти финансирани съгласно министерско 

постановление № 280 / 2016г. и обекти финансирани в предходни години – 2 431 935лв., 

със средства предоставени на общината от различни ведомства и министерства за 

реализиране на конкретни обекти съгласно представени проекти ще бъдат финансирани 

обекти на стойност около 3 320 000лв., проекти финансирани по европейски фондове за 

около 15 852 000лв., от собствени приходи от продажба на земя и общински имоти не се 

предвиждат пари за финансиран. Както виждаме основното финансиране на обектите през 

2017г. ще бъде със средства предоставени на общината от различни ведомства и 

министерства ( ПУДООС, средства отпуснати с постановления на МС и средства 

предоставени за преодоляване на възникнали бедствия и аварии и за превантивни мерки и 

др.), за реализиране на конкретни обекти съгласно представени от общината проекти и 

спечелени проекти финансирани от европейски фондове. За да се реализират всички 
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обекти финансирани от външни източници общината трябва да осигури средства за 

съфинансиране и за финансиране подмяна и основен ремонт на водопроводната мрежа и 

канализацията. Затова в капиталовата програма за 2017г. средствата от ЦС от РБ 

приоритетно ще бъдат насочени за тези цели – основен ремонт и подмяна на 

водопроводната мрежа на улици, които ще се ремонтират и изграждат по проекти, 

съфиннасиране проекти за минерална вода, осигуряване средства за независим строителен  

и авторски надзор на обектите, средства за придобиване земя за паркове и за реализиране 

на парковата инфраструктура за видеонаблюдение и напояване. Благодаря за вниманието. 

г-жа Калинка Йовчева – Благодаря на г-н Кондев. Ако имате въпроси, относно 

капиталовата програма, моля ! 

г-жа Стоянка Кърпачева – искам да попитам има ли предвидени средства за 

придобиване на собственост и изготвяне на проекти за гробищни паркове. Имам предвид 

проектиране и разширение. 

инж. Петър Кондев – в капиталовата програма са заложени средства от целевата 

субсидия и преходния остатък за тази цел. Имаме го в предвид. 

г-жа Калинка Йовчева – Благодаря г-н Кондев. Други въпроси ? Няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам общественото обсъждане на проект на 

бюджет – 2017г. на Община Велинград. С протокола от неговото провеждане може да се 

запознаете на хартиен носител в кабинет №35 и на официалната страница на община 

Велинград.  

 

Благодаря Ви за вниманието !   

 

 

 

 

 

 

 

Протокола е изготвен от :  

Мария Кантарева  
гл. специалист в Отдел „ Финанси и бюджет”  

 

 

 

 


