АКЦЕНТИ
върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на
община Провадия за 2014 година

Съгласно новият Закон за публичните финанси, който влиза в
сила от 01.01.2014г., публичното обсъждане продължава да е
задължителен етап при формирането на бюджета и се провежда не покъсно от края на м. ноември на предходната година. По правилата на
този закон се провежда и процедурата за съставянето на бюджета за
2014г. За постъпилите препоръки и предложения от публичното
обсъждане ще бъде съставен протокол, който е неразделна част от
проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на
общината за разглеждане от Общинския съвет.
Информацията, която Ви предоставяме по подготовката и
съставянето на проекта за бюджет на община Провадия за 2014г. се
базира на заложените параметри в Проектозакона за държавния
бюджет на Република България за 2014г., изискванията на Закона за
публичните финанси, Решение на МС № 249/2013г. изменено с
Решение № 658/31.10.2013г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет.
За 2014г. основни приоритети в управлението на общината ще
бъдат:
-финансова стабилност и по-добра бизнес среда за всички
инициативни предприемачи;
- повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите
за трудова реализация;
- подобряване условията за предоставяне на публични услуги в
сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
-модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда;
-по-добро усвояване на средствата по европейските фондове.
Посочените приоритети са заложени в Стратегическия план за
развитие на общината за периода 2014-2020г.
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Ето някои акценти в бюджет 2014г.:
Общата рамка на бюджета на общината за 2014г. без преходния
остатък, който ще се формира към 31.12.2013г. е 12 053 035 лв. При
съпоставимост с първоначалния бюджет за 2013г.-11 494 552 лв., 5%
завишение на разчетите.
В частта на делегираните от държавата дейности:
Общата субсидия за издръжка на делегираните от държавата
дейности за общината е в размер на 7 418 165 лв., при 7 329 967лв. за
2013г. Незначителен ръст на увеличение от 1.2% на стандартите в
държавните дейности.
По функции завишението е следното:
№
Функция
1 Общи държавни
служби
2 Отбрана и сигурност
3 Образование
4 Здравеопазване
5 Социални дейности
6 Култура
Общо

Бюджет 2013г. Бюджет 2014г.
800 500
799 200
73 880
4 746 793
178 819
1 213 321
316 654
7 329 967

83 189
4 764 916
192 926
1 166 034
411 900
7 418 165

Ръст
-0,2%
12,6%
0,3%
7,9%
-4,0%
30,1%
1,2%

1.В общинска администрация - намаление с 1 300 лв. Определянето на субсидията е на
база механизъм, който включва брой население по постоянен адрес /от 25 578 – 25 366 за
2014г./
2. 12.6% завишение в Отбрана и сигурност поради разработени за първи път стандарти за
дейностите
3. Само 0.3% за образование поради намалелия брой ученици от 2126 на 2092 за 2014г. и
незначителното увеличение на стандарта за общообразователни училища от 1442 на
1460 лв. – с 18 лв. Средствата за образование заемат най-висок относителен дял и
представляват 64% от общите разходи за държавни дейности.
4. Здравеопазване - 7.9%. За 2014г. завишение на стандарта за медицинско обслужване в
здравните кабинети от 14 на 18 лв. /14 107 лв. повече от 2013г./
5. Социални дейности – реално стандартите за издръжка на дейностите имат увеличение
от 4%, но общо бюджетът за функцията е по-малък от 2013г. с 47 287 лв. предвид
намаления капацитет на Дом за деца лишени от родителска грижа с. Бързица от 60 на 45
места. За първи път са предвидени месечни помощи за учениците в Преходно жилище
6. Култура – най голямо завишение от 30.1%, което се дължи най-вече на нови 13 бройки
към народните читалища и 0.5 бр. към историческия музей. Стандарта се определя на
2

база субсидирана численост на персонала. Завишение при читалищата от 6 271лв. – 6 400
лв., и за музея от 11 090 лв. – 11 300 лв.
Формираните остатъци по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители на
делегиран бюджет към края на годината ще бъдат включени в бюджетите им за 2014г.

В частта на местните дейности:
Общинските приходи включват имуществени данъци, приходи
и доходи от собственост, местни такси, приходи от разпореждане с
общинско имущество, други неданъчни приходи, обща изравнителна
субсидия и средства за капиталови разходи. Общият обем на
приходите при разработения към момента проект за местни дейности
възлиза на 4 634 870лв., които са с 1 173 287 лв. повече от
първоначалния бюджет за 2013г. и с 1 257 928 лв. от уточнения план
към 30.10.2013г./без преходния остатък/
Планираните приходи от имуществени и други данъци са в
размер на 853 100 лв. cъс 116 600 лв. повече от плана за 2013г.
Продължават действията по събиране на всички дължими данъци и
ТБО за минали години, както и съставянето на актове за
административни нарушения на всички собственици, придобили
имоти или моторни превозни средства и недекларирали
обстоятелствата.
По раздела на неданъчните приходи не е планиран особен ръст.
Предстои приемането от Общинския съвет на план-сметката за
дейност „Чистота“ и определянето на размера на ТБО за 2014г. /по
предварителни данни 813 600 лв. без завишение на таксата/. В
приходите от продажба на общинско имущество са заложени
постъпления от продажба на сгради общинска собственост 50 000 лв.
и от продажба на земя 49 000 лв. Същите ще бъдат използвани според
ЗДБРБ за 2014г. за текущ ремонт на техническата инфраструктура.
През м. декември 2013г. приключват плащанията по ползвания
от общината инвестиционен заем от 1 600 000 лв. през 2007г. В
проекта за бюджет за 2014г. не се предвиждат заемни средства от
финансова институция.
Размерът на общата изравнителна субсидия за издръжка на
местните дейности е 1 350 600 лв. – завишение едва с 2 100 лв. в т. ч.
63 500 лв. за зимно поддържане на общинската пътна мрежа със запазен
размер от 2013г.
Целевата субсидия за капиталови разходи за 2014г. е завишена с
19,7% или с 86 400 лв. от 439 500 лв. на 525 900 лв. в т. ч. средствата за
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основен ремонт на ОПМ от 216 500 на 259 800 лв. /43 300 лв./ и за
други капиталови разходи с 43 100 лв. /от 223 000 лв. на 266 100 лв. /.
Разходите в бюджет 2014г. са съобразени с реалните прогнозни
приходи, като приоритетни разходи са съфинансирането по проекти
на ЕС, заемообразни средства за разходи по проекти, които се очаква
да бъдат възстановени след верифициране от управляващия орган и
изграждане на стратегически обекти от техническата инфраструктура
предвидени за 2014г. като ремонт на уличната и тротоарна мрежа в
града и населените места, изграждане канализации, подмяна
водопровод, основен ремонт на детски площадки и други.
За 2014г. не се предвижда разкриването на нови дейности по
бюджета на общината и числеността на персонала в местните
дейности се запазва.
Запазва се и целевия характер на средства за: помощи по
Решение на ОбС за нуждаещи се граждани, подпомагане разходите за
погребение на социално слаби лица, представителните разходи,
дофинансирането на маломерни и слети паралелки, допълнително
финансиране на местните читалища, спортните клубове,
компенсиране на част от транспортните разходи на пътуващи
служители.
След финансовата осигуреност на всички дейности за трудови
разходи и веществена издръжка остатъчния ресурс ще бъде насочен в
резерв за непредвидени и неотложни разходи и ползван по
целесъобразност през годината.
Въпреки трудностите в социално-икономическото развитие на
общината през последните години, община Провадия акцентира
върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната
икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите на
общината като съществен принос за постигането на поставените цели
е реализирането на проекти, финансирани с евросредства.
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