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1. Нормативни основания.
Бюджеrьт на община Гърмен е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2017 год., Постановление Ns 374 на
Министерския съвет от 22.12.2016 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България и Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджети приета с Решение Ns 471 /Протокол Ns 27/28.11.2013 г.
по реда на чл . 82, an. 1 и чл .94, ал . 1 от Закона за публичните финанси .
2. Цели и принципи .
• Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа е придържане към балансирано бюджетно салдо .
• Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на
общината не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за
местни дейности за последните четири години .
• Намаляване на бюджетните прикоди по бюджета на общината се компенсират с
мерки за трайно намаляване на разходите .
• Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка отделна година не
може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените прикоди и
общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на
данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината .
• Недопускане на натрупване на задължения и поемане на непремерени рискове и
ангажименти ;
Управлението на публичните финанси в община Гърмен се осъществява при
спазване на принципите :
• всеобхватност ;
• отчетност и отговорност ;
• адекватност;
• икономичност ;
• ефикасност и ефективност ;
• прозрачност ;
• устойчивост ;

• законосъобразност ;
З. Съгласно чл . 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. под формата на обща субсидия за
делегирани от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща

изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

на

общински пътища/ и целеви субсидии за капиталови разходи . По всички изброени

по горе показатели се наблюдава лек ръст в увеличение, спрямо размера им от
предкодната 2016 година.
4. Приходна част

Общия размер на приходите на бюджета за 2017 г. е 12 081 759 лв. в това число :
• за делегирани от държавата дейности - на 7 570 704 лв.
•

за местни дейности в размер на — 4 511055 лв.

Приходната част на бюджета в частта на собствените прикоди е разработена на
основание ЗМДТ и Наредбите за определяне на местните данъци и местните такси и цени

на услуги в община Гърмен, Програмата за управление и разпореждане на имотите
общинска собственост за 2017 година. Съобразена е със събираемостта на местните
данъчни и неданъчни приходи от 2016 година .

_

Собствените приходи предвидени в бюджета на общината за 2017 година са в
размер на 1 540 700 лв . в това число данъчни прикоди в размер на 428 500 лв .,
неданъчните прикоди са в размер на 1 112 200 лв . Предвиден е лек ръст в увеличение
спрямо предходната година от приходите от такса битови отпадъци .
Трансферите, предвидени в бюджета на общината са :
• Трансфери от Централния бюджет:
> За местни дейности в размер на 1 742 500 лв ., съгласно ЗДБРБ за 2017 г.
Приложение Ns 4.
➢ За делегирани дейности в размер на 6 527 243 лв., съгласно 3ДБРБ 2017 г.

• Предоставени трансфери в размер на минус 130 000 лв. за местни дейности .
Трансферът представлява предвидени за превод средства от община Гърмен на Община
Гоце Делчев, съгласно чл . 60 и чл . 64 от Закона за управление на отпадъците .
• Операции с финансови активи - със знак минус са посочени средствата по

възстановяване на главници по дългосрочен дълг в размер на минус 60 000 лв.

-

Приложение Ns 9.
• Преходен остаrьк в левови и валутни бюджетни сметки от 2016 година в размер на
2 461 316 лв. Приложение Ns 10.
о За делегирани от държавата дейности в размер на 1 043 461 лв ., разпределени в
дейностите от които са реализирани съгласно разпоредбите в 3ПФ и ЗДБРБ . Приложение

№3.
о За местни дейности в размер на 1 417 855 лв ., Приложение Ns 3 по дейностите от

които са реализирани преходните остаrьци и дейностите, в които са отразени за
финансиране .
5. Разходна част

Общият размер на разходите на бюджета на общината за 2017 година е в
размер на 12 081 759 лв. от тях :
•

за делегирани от държавата дейности — 7 570 704 лв.

•

за местии дейности — 4 511 055 лв.

Разходите са разпределени по функции и по дейности , съгласно Приложение N92 за
делегирани дейности и Приложение N25 за местни дейности. За 2017 година е предвиден
резерв за неотложни разходи в размер 225 553 лв ., Приложение N95.
б. Капиталови разходи .

Инвестиqионната програма на община Гърмен за 2017 г. е в размер на 1605 444
лв. и включва обекти във населените места в общината, в сумата са включени 121 000
лв. преходен остаrьк от 2016 г. от Функция „Образование" . Даден е лек ръст в
увеличение на инвестиционната програма с източник на финансиране от местни дейности

в предвид прекодния остаrьк от местни дейности за 2016 г. По обекти, източници на
финансиране и по населени места инвестиционната програма е представена в
Приложение Ns 6.

В инвестиционната програма са предвидени средства за възстановяване на
разходите по Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат и
съпътстващите ремонтно-възстановителни работи за сградите на ОД3 "Пролет" с .
Дъбница и ЦДГ " Светлина" Село Рибново Приложение Ns 6
7. СпепиЬични сЬискални правила, показатели. разчети и лимити по 3ПФ
На основание ЗПФ в решението за приемане на общинския бюджет, следва да се
одобрят и допълнителните условия за лимити, разчети, показатели и ангажименти

(максимален размер на задълженията и ангажиментите за разходите, просрочените
~

задължения и вземания, които престои да бъдат погасени, лимита за нов дълг и др.).
Максималният размер на задълженията за разходи натрупани в края на годината не могат
да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разкоди за последните
четири години, съгласно чл. 94. ал.3, точка 1 от ЗПФ . Средногодишният размер на
разходите по години е :
2013 г.-10 454 195
2014г.-11 561 192
2015 г.- 8 641 881
2016г.- 9 510 394
Общо за четирите години: 40 167 662 лв. Средногодишният размер на разходите за
последните четири години е 10 041 916 лв.
Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през

годината не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените
~

разходи през последните четири години, съгласно чл. 94, ал.3, точка 2 от 3ПФ, т. е. 3 012
575 лв.
Към 31.12.2016 година общината няма просрочени задължения към доставчици.

Поради тази причина не се предлага за одобряване, справка за погасяване на
просрочените задължения, съгласно чл. 94, ал.3, точка 3 от ЗПФ .
Размера на просрочените вземания, които общината предвижда да събере за 2017
година са в размер на 40 000 лв.. Те са определени на база събираемостга на просрочените
вземания през 2016 година.
Индикативният разчет за средствата от ЕС е представен в Приложение Ns13;
Приложение Ns14 и Приложение Ns15. На всеки проект, изпълняван от общинска
администрация и финансиран със средства от ЕС е направен индикативен разчет.
Прогнозата за местни дейности за 2017-2019 год. е актуализирана съгласно чл. 94,
ЗПФ. Приложение Ns 16
от
ал. 3
Публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Гърмен се проведе на
10.01.2017 год. Съгласно протокола, основно бе коментирано предвиждане на средства по

инвестиционната програма на общината, което беше взето под внимание при
окончателното и изготвяне за бюджет 2017 год.

Бюджеrьт на общината не осигурява напълно задоволяване на потребностите на
местната общност, но създава условия за реализиране на най неотложните нужди .
Ангажимента и политиката на общината са насочени към ползване на външни източници

за финансиране чрез кандидатстване по проекти за финансиране от ЕС през новия

програмен период 2014 - 2020 г., за осъществяване на по мащабни инвестиции във
всички населени места в община Гърмен.
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