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Изх. № 61-00-34/ 24.01. 2014 г. 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.ЗЛАТОГРАД 
 
  
 

ДОКЛАД  
 

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

  
Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Златоград за местни дейности 
за периода 2014 - 2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое решение № 48 от 24.01.2013 г. Министерски съвет на Република България 
определи бюджетната процедура за 2014 година да включва бюджетните прогнози на 
общините за периода 2014-2016 г., в частта за местни дейности. Министерство на 
финансите даде указания за изготвянето на бюджетната прогноза с писмо с изх. № БЮ-1 
от  01.02.2013 г., а през месец септември 2013 година с писмо БЮ-4/02.09.2013 г. бяха 
дадени указания за изготвяне на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014-2016 
г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съобразена с 
приетите основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза, одобрена с Решение 
№ 245 от 19.04.2013 г. на Министерски съвет.  

Настоящата бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е разработена въз основа 
на изискванията на Закона за публични финанси, Решение № 650 от 30.10.2013 г. на 
Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. и на актуализираната средносрочна прогноза за периода 2014-2016 г., 
Решение № 19 от 16.01.2014 г. за одобряване на промяна в актуализираната средносрочна 
прогноза (СБП), както и указания за бюджетната процедура на Министерство на 
финансите с изх.№ БЮ № 4/02.09.2013 г. Актуализираната СБП за периода 2014-2016 г. 
кореспондира с приоритетите на политиката на управление на община Златоград, 
допусканията за развитието на националната икономика, целите на фискалната и 
бюджетната политика, обвързани със заложените в ЗПФ правила и ограничения и на 
бюджетните взаимоотношения за следващите три години 

Фискалната политика на правителството има ефекти и върху общинските 
бюджети. Влияние върху общинските бюджети оказват и фактори в национален план като 
инлационният индекс, брутен вътрешен продукт и пазара на труда. 

Съгласно приетата с решение на МС средносрочна бюджетна прогноза за периода 
2014-2016 г., през 2014 г. средногодишната инфлация се очаква да бъде 1,8 %, което ще 
окаже     влияние     върху     покупателната   способност    на   хората.   Подобряването   на  

 



 
 

 

перспективите пред развитието на европейската икономика ще доведе до растеж на БВП 
за 2014 г., като се очаква да достигне 1,8% в реално изражение. През 2014 г. 
възстановяването на пазара на труда ще продължи с ускорен темп. Средният за годината 
очакван растеж на заетостта възлиза на 0,5%, а нивото на безработица се очаква да 
намалее до 12,6%. 

С приемането на Закона за публични финанси се наложиха редица ограничения и 
фискални правила. Заложените в ЗПФ фискални правила разширяват обхвата на досега 
действащите и налагат допълнителни и засилени ограничения върху фискалната политика 
в дългосрочен план. Включеният в ЗПФ набор от фискални правила е свързан със 
засилване на съществуващите към момента дългови правила, залагането на средносрочна 
цел за придържане към балансирано бюджетно салдо на касова основа и разпоредби, 
ограничаващи средния темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите 
на общините.  

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. са ограничени и 
оптимизирани разходите за местни дейности до размера на очакваните реални собствени 
приходи и на трансферите от ЦБ на равнището от 2014 г. Местните приходи са планирани 
на база на реална оценка, която е съобразена със Закона за местни данъци и такси и след 
извършен анализ за събираемостта им през последните три години. В бюджетната 
прогноза не е заложено увеличение на местните такси и цени на услуги. При евентуално 
приемане на решение за това, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година. 
При планирането на собствените приходи е приложена консервативна политика. 
Основния критерии за тяхното прогнозиране са отчетените данни от последните три 
години.  

Данъчните приходи се планират съобразно прогнозите за облога за 2014 г., 
събираемостта от последните три години, вземайки предвид и влезли в сила изменения и 
допълнения в ЗМДТ, относно ползваните облекчения от собственици на автомобили с 
катализаторни устройства и отговарящи на определена екологична категория. Отразено е 
и изменениe по отношение на отпадане на данък недвижим имот за имоти с оценка до 
1 680 лв.  

Неданъчните приходи заемат значителна част от собствените приходи. Не се 
планира увеличаване на постъпления от повечето такси, защото не са налице промени в 
цените на таксите и предлаганите услуги. От м.Август 2013 г. община Златоград 
предоставя допълнителни услуги за своите граждани по отношение на използване на 
обновената спортна база от неучащи и граждани на община Златоград. Постъпленията от 
такса битови отпадъци са трудни за планиране, заради множеството промени, настъпили в 
нормативната база. От 2015 година се прекратява практиката за определяне на такса 
битови отпадъци на база на данъчната оценка на недвижимите имоти за физическите лица 
и по-високата между данъчните оценки и отчетна стойност на имотите на юридическите 
лица. Това е обстоятелство, наложено от факта, че трябва да се намери по справедлив 
начин на определяне на дължимата такса битови отпадъци. Методика за възможните 
варианти за определяне на таксата от 2015 г. и варианти за избиране ще бъде разработени 
от МОСВ и НСОРБ до края на м.06.2014 г.  

Съгласно чл.69, ал.1 от Закона за публичните финанси, бюджетните прогнози и 
проектите на бюджети се разработват от разпоредители с бюджет по показатели от 
единната бюджетна класификация. Разходната част е изготвена в съответствие с общите 
указания и насоки за разработване на бюджетната прогноза, дадени с писмо БЮ-4 от 
02.09.2013 г. Разходите са структурирани по групи, като са изключени разходите с 
еднократна реализация. 

 



 
 

 

В предложената средносрочна прогноза са отразени задълженията на община 
Златоград по поети дългове, както и намеренията за поемане на нови и свързаните с тях 
плащания. Отразено е възстановяването на главниците по краткосрочни и дългосрочни 
задължения и очакваното възстановяване на средства от УО за вече одобрени проекти. 

Съгласно указанията на Министерството на финансите и чл.83, ал.2 от Закон за 
публични финанси актуализираната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. в частта 
за местни дейности на община Златоград, следва да бъде одобрена от Общинския съвет.  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Бюджетна прогноза за периода 2014-2016. на постъпленията от местни приходи 

на разходите от местни дейности. 
 
 
 

 
 
 
 
С уважение,  

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на община Златоград 
 
 
 
 
Изготвил: 
 
Аделина Юрукова 
Гл.експерт „Бюджет и местни приходи” 
 
 
Съгласувал: 
 
Надя Мангарудова 
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 

 

 


