
19 април 2018 година 
Град Перущица , Община  

Перущица

ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 
2017



ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ  2017 ГОДИНА

Публичното обсъждане на отчета на бюджета е 
част от бюджетната процедура и има за цел да 

информира местната общност за изпълнението 
му.
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ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Е ФИНАНСОВИЯТ 
ПЛАН НА ОБЩИНАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА . ТОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА 
СМЕТКА,КОЯТО ПОКАЗВА -КОЛКО И ОТ КЪДЕ 
ИДВАТ НАШИТЕ ПАРИ И ЗА КАКВО СЕ 
РАЗХОДВАТ
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КАКВО ПЛАЩАМЕ И КЪДЕ ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА                                ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ :                 МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

-данък върху доходите на                                     -данък в/у недвижимите имоти                   

физически лица -данък в/у превозни средства

-данък печалба                                                         -туристически данък

-данък добавена стойност                                  -патентен данък

-глоби от държавни институции                     - данък наследство

- данък при придобиване на 

имущество по дарение,възмезден    начин
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ТАКСИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

>БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

>ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПРАТРОАЖ

>ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ И ПОМЕЩЕНИЯ

>ПОЛЗВАНЕ НА  ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ И АРЕНДА

>АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

>ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

>ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ
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ОТ КАКВО СЕ НАБИРАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

ПЕРУЩИЦА 

С приходите от дънъци,такси и доходи от собственост се финансират:

Образование,здравеопазване,социални дейности, административно обслужване,осветление на улици и 
площади,поддръжка на чистотата, озеленяване, културни дейности, подпомагане развитието на спорта.

Възложените дейности от общините се разделят условно в две групи:

Делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Делегирани от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във 
всички части на страната, например- образование, здравеопазване, социално подпомагане и други.

Местни дейности са тези, които се предоставят  в зависимост от потребностите на населението и финансовите 
възможности на общината.Такива са : чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, ремонт на улици, 
общински съвет, подпомагане на спортни клубове,културни институции, ритуали и други.

Дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности това са дейности за които общината 
поема споделена отговорност. Такива дейности са детските градини в частта на издръжка на заведенията,а 
също  и издръжката на общинска администрация.Дофинансира се и ОУ «Петър Бонев» за приходите от 
наемите на помещения в ОУ ,Исторически музей със събраните приходи от билети и беседи.

Делегираните от държавата дейности се финансират с обща субсидия,определена по методика и са остойностени в 
стандарти според категорията община.

Местните дейности се финансират с местни приходи –местни данъци и такси чийто размери се определят с наредба 
приета от общинския съвет.

За дофинансиране на местните дейности държавата предоставя изравнителна субсидия определена по методика. 
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ОТЧЕТ  КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
Към 31.12.2017 година Община Перущица е изпълнила бюджета в частта на приходите   както следва 

: приходите от имуществени данъци възлизат на 165 024лв;  събраните неданъчните приходи  са   
453 383 лв. Изпълението на  ТБО спрямо плана е 118% .   За отчетния период Общината е 
получила:

1.Субсидии в размер на 2 921 259 лв. в т.ч. обща субсидия  2 470 672 лв.;обща изравнителна субсидия 
–371 900лв. целева субсидия за капиталови разходи – 42 500 лв. други целеви субвенции –47 
147лв.,възстановени трансфери със знак(-) 10 960лева, 

2. Трансфери от държавния бюджет- отчетени със знак (-) 14 885 лева включващи в т.ч. от МТСГ за 
изплащане възнаграждения по програма”От социални помощи към осигуряване на заетост”- 24 
111 лева; за провеждане на избори – 8 094лв , от Агенция Пътна Инфраструктура- 4 604лева,От 
Агенция за социално подпомагане  за 1 месец за устойчивост на проект «Независим живот»-21 
100лева, трансфери за второстепенни разпоредители 3981 лв.  отделно общината е превела под 
формата на трансфер отчисления по ЗУО със знак( –) на стойност 76 775лева

3.Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейски съюз отчетени със знак (-) 1526 
лева  за съфинансиране на неверифицирани разходи  по три  приключили проекта. 

Структурата на приходите по отчет 2017 г.е следната :

1.Местни  приходи- 18,23% от приходите в общината 

2.Субсидия от РБ- 81,037%  от приходите в общината
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Структурата на  разходите към 31.12.2017г. по 
бюджета е :

1.За заплати на персонала по трудови,приравнени на 
трудовите и служебни правоотношения и 
осигуровки са изразходвани  67,55 % от общите 
разходи 

2.За издръжка  на всички мероприятия  са 
изразходвани 25,41 % 

3.За  капиталови разходи  -4,21 %от общия размер на 
бюджета

Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253



Разходите  към 31.12.2017г. по дейности  е както 
следва:

За Образование- 55,67 %

За БКС-8,09%

За ОбА ,ОбС, избори- 14,20%

За Социални дейности-5,47%

За Др.дейности по икономиката -3,26%

За Спорт,култура,туризъм -2,40%

За Отбранително мобилизационни дейности -1,73%

За Здравеопазване-3%
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Бюджета  на общината  се изпълняваше при спазване на:

 Закон за публичните финанси 

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Перущица 

 ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017;

 ФО 1 /9.01.2017г. на Министерство на финансите а съставянето и изпълнението на 
общинските бюджети и сметките за средства от Европейския съюз за 2017г.

 Сключени договори и поетите ангажименти ; 

 Общински план за развитие на общината 2014-2020г.

 Ангажиментите  на общината за устойчивост по приключили проекти
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Благодаря за 
вниманието !


