
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

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.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

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.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

� Бюджетът представлява финансовия план
на организацията за една фиксална 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



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

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;



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

Подготовката за съставяне на проекта на

бюджета на общината за следващата

финансова година включва:

� 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.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА
СОПОТ СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

� всеобхватност
� адекватност
� законосъобразност
� прозрачност
� устойчивост



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

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



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2015 общината

получава средства под формата на: 

� ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности

� 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



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА

ЗА 2015
БАЛАНС И УРАВНОВЕСЕНОСТ

ОБЩА РАМКА – 5 464 000.00 лв.
Делегирани от държавата дейности - 3 451 620.00 лв.
За местни дейности – 2 012 380.00 лв.



Приходна част

на бюджета за 2015

1015,464,000.005,396,000.00Общ размер на приходите

207-163,830.00-79,056.00
Погашения по дългосрочни заеми от банки в

страната (-)

100-59,000.00-59,000.00

24012,000.005,002.00Преходен остатък - местни

103250,020.00242,714.00Преходен остатък - държавни

100116,100.00116,100.00
Получени от целеви субсидии от ЦБ за

капиталови разходи

100567,400.00567,400.00
Обща изравнителна субсидия от ЦБ и други

трансфери за местни дейности

1033,201,600.003,114,317.00
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други

трансфери за държавни дейности

1031,116,610.001,087,823.00Неданъчни приходи

106423,100.00400,700.00Данъчни приходи

%
ПЛАН 2015 
ПРОЕКТ

ПЛАН

2014
Видове приходи по ЕБК



Разходна част

на бюджета за 2015

2,012,3803,451,6202,038,9693,357,031Общ размер на разходите

120%30,00025,000
Разходи некласифицирани в

другите функции

100%113,000113,00045
Зимно, пътища, ПСС, Занаятчии, Охрана, 
ЛРД

Икономически дейности и услуги

106%138,300134,890156,709101,227
КМ, НЧ, Спорт, Културен календар, 
Обредни домове

Култура и рел.дейности

112%906,905808,332
Озеленяване, Чистота, Осветление, 
Улична мрежа, Екология, ДДД

Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално
стопанство и опазване на

околната среда

102%102,350418,450103,197405,870
ЦОП, КСУ, ДСП, Клубове, Трапезария и
Вр. Заетост

Соц. подпомагане и грижи

75%50,000225,000160,300206,044Здр. Кабинети и Дет. ЯслаЗдравеопазване

100%295,3052,169,960312,7392,146,657ЦДГ, Училища, ЦРД, ОДЗОбразование

102%93,52091,617Дежурни, склад Гр. Защ., ПРУ и ДПСОтбрана и сигурност

103%376,520409,800359,692405,571ОА и ОСОбщи държавни служби

МестниДържавниМестниДържавни

% 
съотно

шение

ПЛАН - 2015ПЛАН - 2014
Функция



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

КАКЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ

ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА



ФУНКЦИЯ

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 786 320.00 лв.

� Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ
за 2015 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на
Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска
администрация”.

� Предвидените средства от местни приходи ще бъдат
изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация”
и разходите за издръжка на кметство Анево - 30 000лв.(без
разходите за услугата сметосъбиране и сметоизвизване) и
издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на
работодател в дейност „Общински съвети”.



ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 93 520.00 лв. 
на база разходни стандарти съгласно Решение на
Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните
дейности:

� 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;

� Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

� Офиси за военен отчет



ФУНКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидени бюджетни кредити в размер на

2 465 265.00 лв. на база разходни стандарти и
натурални показатели съгласно Решение на

Министерски съвет ще бъдат изразходвани:



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

ДЕЙНОСТ 311
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

� Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 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.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

ДЕЙНОСТ 322 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 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 на общинските
училища.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

Допълнителни средства

� Добавка за подобряване на материално-техническата база на
училищата за ученик от дневна форма на обучение

� Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в
училища и детски градини

� Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи и на учениците от I-IV клас

� Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден
за обхванатите ученици от І, II, III и IV клас (без учениците от
средищните училища)

� Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици –
тези средства ще бъдат изразходени за възнграждения и осигуровки
за сметка на работодател на персонала в „Център за работа с деца”
гр. Сопот



ФУНКЦИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 275 000.00лв.

� Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за
2015 г. 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.



ФУНКЦИЯ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 520 800.00 лв.

� Център за Обществена подкрепа - Предвидените средства по Закона за държавния
бюджет на РБ за 2015 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 2015 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.



ФУНКЦИЯ
Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

Предвидени бюджетни кредити са в размер на

906 905.00 лв. са изцяло от местни приходи и ще
бъдат изразходвани за следните дейности:

Освен задължителните средства за изразходвана ел. енергия за уличното
осветление и поддържането на чистотата, за общественото ползване
предвиждаме допълнителни дейности както следва:

� Поддръжка на уличното осветление – подмяна на осветителните тела
� Почистване на речни корита от наноси
� Кастрация, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на

безстопанствени кучета



ФУНКЦИЯ
Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

� Закупуване на тротоарни плочи
� Пътни ивици и други строителни материали
� Пътни знаци;
� Пейки;
� Градински кошчета /метални и бетонови/;
� Кофи за твърди битови отпадъци;
� Цветя и друг посадъчен материал за озеленяване на тревните
площи на територията на общината;

� Измерване качеството на атмосферния въздух;
� Измерване качеството на течащите води;



ФУНКЦИЯ
Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

� Изработване на брошури с екологична тематика.
� Извършване на дезинфекция /пясъчници/ дезинсекция

/дезакаризация и имагоцидна обработка против комари/ и
дератизационни услуги на третиране на зелени площи на
територията на Община Сопот;

� Борба с болестите и неприятелите по дърветата в общинските
паркове и градини;

� Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на
Община Сопот, съгласно Закона за управление на отпадъците;

� Изграждане на временна компостираща площадка с ограда;
� Компостери за парковете.



ФУНКЦИЯ
Почивно дело, култура, 

религиозни дейности

Предвидени бюджетни кредити са в размер на
273 190.00 лв.

� КМ”ИВАН ВАЗОВ” Предвидените средства по Закона за
държавния бюджет на РБ за 2015 г. на база разходни стандарти –
субсидирана численост съгласно Решение на Министерски съвет ще
бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодател, както и част от издръжката. Предвидените средства от
местни приходи са за издръжка на предоставените обекти за
ползване съгласно Решение на Общински съвет.



ФУНКЦИЯ
Почивно дело, култура, 

религиозни дейности

� НЧ”ИВАН ВАЗОВ - 1871” Предвидените средства по Закона
за държавния бюджет на РБ за 2015 г. на база разходни
стандарти – субсидирана численост съгласно Решение на
Министерски съвет ще бъдат изразходвани за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както
и част от издръжката. От местни приходи са предвидени
средства за дофинансиране на дейностите в читалището.



ФУНКЦИЯ
Почивно дело, култура, 

религиозни дейности

От местни приходи се предвиждат и средства за
културни и спортни мероприятия и дейности
подпомагане на спортни клубове. 

Надяваме се, че финансирането на спортни
дейности ще осмисли свободното време на
децата и учениците в Община Сопот.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Ниските постъпления от местните данъци и такси не

дават възможност инвестиционната програма на

Община Сопот да е реалистична.Инвестираме със
средства от Европейските фондове и все пак през 2015 
ще бъдат извършени следните дейности:



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2015г.

Ремонт на общински пътица – 66 300 лв.
� Ремонт на пътната настилкана главен път I – 6 - Анево-Московец - 33 150 лв.

� Ремонт на пътна настилка на пътя за лифтена станция Незабравка - 33 150 лв.

Ремонт на общински обекти – 49 800 лв.
� Ремонт на покрив – ЦДГ “Слънчево детство “
� Ремонт и благоустрояване на тротоарна площ пред хотел ”Щерев”



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

През 2015  г. ще се разчита и на подкрепата на
обществеността на Сопот, веднъж за това, че хората
трябва да разберат, когато се налага да се ограничават
някои разходи, за да се осигурят други и втори път, 
когато се опитва да се събират приходите по общинския
бюджет. 
Ще очакваме от гражданите и да предлагат, и да
подкрепят и да критикуват, когато преценят, че
администрацията не е достатъчно ефективна, но
градивно..



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

През 2015 година, 
ще привлечем допълнително средства около

30 000 000 лв.  от европейски фондове

� Продължава проекта “Реконструкция и модернизация на канализационната
мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”

� Язовир Мурла – “ Ремонт на стена, преливника и енергогасителя”
� Вертикална планировка и благоустройство на кв. “Сарая” гр. Сопот
� Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – промишлена зона
� Преустройство на централния площад



Ïëàí çà ðàçâèòèå

Äåéíîñòè ïðåäâèäåíè çà 2015 ã.

� СМР, Консервационни и възстановителни работи на средновековна
крепост „Аневско Кале”;

� Ремонт и подобряване на общинската сграда в с. Анево;
� Подобряване на градската среда на град Сопот;
� Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Сопот

осигуряваща достъп до райони с икономически и туристически
потенциал;



Ïëàí çà ðàçâèòèå

Äåéíîñòè ïðåäâèäåíè çà 2015 ã.

� Подмяна на уличното осветление в община Сопот с енергоспестяващи
осветителни тела и управление на осветеността през отделните части
на нощта;

� Обновяване с цел повишаване на ЕЕ на СБДПЛ „Иван Раев“ ЕООД и
комплекс за социални услуги в община Сопот;

� Изграждане на система за компостиране на биоразградими отпадъци
на териториите за обществено ползване.



ÎÁÙÈÍÀ ÑÎÏÎÒ

Б Л А Г О Д А Р Я
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