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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2016 г. 

 

  Проектът за Бюджет 2016 г. на Община Септември е разработен съобразно изискванията 

на действащите нормативни документи. 

 Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Септември за 2016 г. 

са: 

 увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични 

услуги; 

 продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове 

и програми; 

 реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична 

мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик. 

 подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските 

училища и детски градини; 

 поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града 

 повишаване ефективността от публичните разходи; 

 

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2016 г.                12 977 000 лв.  
 
в т.ч.          – бюджет за държавни дейности             6 717 000 лв. 
  – бюджет за дофинансиране на държавни дейности               50 000 лв. 
   – бюджет за местни дейности                        6 209 900 лв. 

 
 

            ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                                           

            В Приложение № 1  е заложена бюджетна прогноза  за прихода, както следва:  

 

І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ -                  3 122 600 лв. 

  в това число: 

- данъчни приходи                                                                                                    873 500 лв. 

- неданъчни приходи                                                                                            2 249 100 лв. 



 
 
  

  
  
   
 

 

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С  ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ   

 

ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ                           9 094 400 лв. 

в това число: 

- обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности              6 717 100 лв. 

 

- обща изравнителна субсидия предназначена за допълване  

   разходите за местни дейности                                                                         1 856 800 лв. 

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища                         77 500 лв. 

- целева субсидия за капиталови разходи                                                             443 000 лв.   

   в т. ч.   средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.  

 

ІІІ. ТРАНСФЕРИ               

 

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА 

в това число: 

от Европейските фондове и програми                  

от чужди средства                

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ                         760 000 лв 

в това число: 

- друго финансиране (главнични плащания по договори                                               760 000 лв. 

  за енергийна ефективност и отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО)         

- погашения по дългосрочни общински ценни книжа                                   

- главнични плащания по договори за енергийна ефективност            

 

 

 

 

                    

 

 

В Приложение № 2  е заложена бюджетна прогноза  за собствените приходи през 2016 г. в 

размер на 3 122 600 лв. 



 
 
  

  
  
   
 

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –  представляват 28 на сто от собствените приходи. 

 - патентен данък                31 500 лв. 

- данък върху недвижимите имоти            310 000 лв. 

- данък върху превозните средства                                360 000 лв. 

            - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения    160 000 лв. 

            - туристически данък                                                                               9 000 лв. 

            - други данъци                                                                                          3 000 лв. 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 72 на сто от местните приходи. Прогнозата е 

съобразена с Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. 

 Прогнозата за неданъчните приходи  за 2016 година  е             2 249 100 лв. 

Те включват приходи и доходи от собственост                               216 000 лв. 

В т.ч. по §2404 “Нетни приходи от продажба  на продукция,  стоки и услуги”  са 

предвидени  15 000 лв.  

Приходите от наеми на имущество и  земя  се разчитат в размер на 200 000 лв.  

Приходи от лихви по текущи банкови сметки                 1 000 лв. 

В бюджета са заложени да постъпят от местни такси                      1 186 600 лв.,  

в това число по видове такси, както следва:  

- за битови отпадъци                                                           715 000 лв. 

           - такса за ползване на пазари, тържища, площади и улични  

платна                                                                                                                                   20 000 лв.                                                             

           - за ползване на  детски градини    и ясли                                                            140 000 лв. 

           - за ползване на  лагери                                                                                            15 000 лв. 

           - за ползване на общежития и др. по образованието                                             50 000 лв.       

           - за ползване на домашен социален патронаж                                              100 000 лв. 

           -  за административни услуги                                                                           87 000 лв. 

           - за технически услуги                                                                                               45 000 лв. 

            -  за откупуване на гробни места                                                                                   0 лв.  

            -  други общински такси                                                                                            14 500 лв. 

            - такса за притежаване на куче                                                                                      100 лв.        

           Глоби, санкции и наказателни лихви                                                                 242 000 лв.   

           Други неданъчни приходи                                                                                         5 500 лв. 

           Приходи от концесии                                                                                                50 000 лв. 

           Събрани и внесени данъци                                                                                      -1 000 лв. 

            От продажба на нефинансови активи                                                                500 000 лв.  



 
 
  

  
  
   
 

Предвид спецификата на постъпленията и отчетени икономическите тенденции през 

изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на предложената за публично 

обсъждане на програма за разпореждане с общинската собственост за 2016 година. 

 

В Приложение № 3  е заложена бюджетна прогноза  за разходи  през 2016 г. в размер на  

12 977 000 лв. 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ             

При разпределяне на разходите на текущи и капиталови, разходи за заплати и 

възнаграждения и разходи за текуща издръжка, както и определяне на кредитите за съответните 

функции и дейности, е запазен  подхода, в отговор на икономическите неравновесия, породени от 

кризата в икономиката  и отражението и  върху бюджета. 

          Разходите по бюджета на Община Септември за 2016 г. са в размер на 12 977 000 лв.  и са 

балансирани с приходите. 

          За делегирани държавни дейности са разчетени                                         6 717 100 лв. 

          За общинските дейности се предвиждат  общо                                            6 209 900 лв.                        

          За дофинансиране на държавни дейности с  

  общински приходи са разчетени                                                                          50 000 лв.                

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие 

действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна 

класификация на разходите за 2016 година и са съобразени с възприетите програми и стратегии 

за развитие на общината за 2016година. 

При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни 

кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните 

показатели за същите са на база  определените такива от МФ  за 2016 година. 

За всички останали дейности извън  делегираните от държавата дейности, числеността 

на  персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет, като бюджетните кредити за 

заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на 

общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината  за 2016 година. 

В Приложение № 1  е заложена бюджетна прогноза  за публичните приходи и  разходи 

в рамките на общия бюджет 

В Приложение № 3  е показано разпределението на разходите по функции следва: 

Основните приоритети са насочени към изграждане и основен ремонт на 

инфраструктурни, културни и физкултурни обекти. 

                                                 


