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Д О К Л А Д 

ОТ ИНЖ.СТОЯН ИВАНОВ ГАРЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 

ОТНОСНО: Проект на Бюджета на Община Антон за 2016 година 
 

 

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в 

проекта за бюджет на община Антон за 2016 година. Те са съобразени със стратегическите 
приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за 

съставянето на бюджета. В проекта на бюджет са отчетени външните фактори свързани с 

продължаващата финансово-икономическа нестабилност, извършен е анализ на тенденциите и 

реалното състояние. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното 
финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично 

разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина. 

 

Приоритети за 2016г. са: 

 Финансова стабилност  
 По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен 

период; 

 Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на 

образованието, здравеопазването и социалните дейности; 
 Изработване на нов кадастрален план. 

 

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели 

и характеристики: 
 Изпълнението на бюджета за 2014г. и резултатите постигнати през 2014г.; 

 Националната рамка на макро икономическите показатели за 2016г.; 

 

Нормативни основания и цели 
Проектобюджетът за 2016 г. на Община Антон  е разработен в  съответствие с  

изискванията на действащите нормативни документи: 

 чл. 84, ал. 1 и ал.2 от Закона за публичните финаси 

 чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Антон 

 Решение №276/28.04.2015 г. на Министерски съвет на РБългария за приемане на 

стандарти за  делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2016 г. 
 Решение  №859/03.11.2015 г. на Министерски съвет на РБългария за изменение на 

Решение №276/28.04.2015 г. на Министерски съвет 

 Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за 

финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016 г. за Община  Антон.        
 

Общата рамка на Проекта на Бюджет за  2016 г. е  1 009 616 лв.: 

- Текущ бюджет 927 716 лв.  (държавни дейности – 669 900,00лв.; местни дейности 

– 257 816,00 лв.) 

- Капиталов бюджет – 81 900,00 лв. 
 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

При разработване на приходната част на бюджета са съобразени: 
 Посочените натурални и стойностни показатели в Решение №№276/28.04.2015 г. и 

на база утвърдените субсидии за  делегираните от държавта дейности през 2016 г. 

 Прогнозите от отдел „Местни данъци и такси”  за  приходите с общински характер.  

 Прогнозите за продажба и отдаване под наем на  имоти общинска собственост през 
2016 година, съгласно Програма за управление на собствеността. 
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В синтезиран вид приходната част на бюджет 2016 година на Община Антон може да се 

представи по следния начин: 

Държавни приходи – обща субсидия – 669 900.00 лв / без преходен остатък / 

В частта за държавни приходи през 2016 година е увеличен стандарта във функция 
Образование, както и размера на средствата за отбрана и читалища, а  средствата във 

ф.”Общинска администрация” са намалени/. 

Общински приходи – 339 716,00, в т. ч. – 236 500 ,00лв – субсидия от държавата; 

Собствени приходи – 160 600,00лв; погасителна вноска главница – 57 384,00 лв; 
без преходен остатък . 

В частта на приходите с общински характер са включени: 

Предоставените от държавата  трансфери за местни дейности: 

 обща изравнителна субсидия – 124 500,00 лв. 
 трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 30 100,00 лв.   

 средствата от целевата субсидия за капиталови разходи  – 81 900,00 лв., 

от които 60 800,00 лв. за изграждане и основен ремонт на пътища, останалите 

21 100,00лв са планирани за финансиране на обекти в местните дейности. 

 
При планирането на местните приходи е извършен сравнителен анализ на изпълнението на 

приходите към 31.12.2015 г.  

Отразени са  и предложенията за приходи от стопанисване на общинската собственост. 

Планираното постъпление от наем на общинско имущество –25 500,00 лв.  
Подробно имотите са описани в прогнозен списък към Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на община Антон.  

 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 
Общият размер на разходите за 2016 бюджетна година са в рамер на 1 009 616 лв, в т.ч.: 

 Делегирани от държавата дейности  – 669 900,00 лв 

 Местни дейности     – 339 716,00 лв 

 
Община Антон е поела дългосрочен заем по реда на Закона за общинския дълг в размер на 

573 875,63 лв.  

Дългосрочният заем се изплаща със собстевени бюджетни средства и това обстоятелство 

поставя общината във финансов дискомфорт . 

Община Антон е изправена и пред друга финансова тежест в следващите месеци. 
С писмо на Министерство на труда и социалните грижи по изпълняващата се програма за 

развитие на човешките ресурси в т.нар.услуга „личен асистент”, министерството е уведомило 

общините бенефициенти по проекта да осигурят авансово средствата за изплащане на 

възнагражденията наназначените лични асистенти до края на проекта – февруари`2016 г. 
Отчитайки условията на продължаващата финансова и икономическа криза и ограничените 

собствени приходи, при разпределението на кредитите за финансиране на местните дейности не 

е използван принципа на исторически наложени разходи, включващи ремонти, обзавеждане и 

други еднократни за предходната година разходи, а са осигурени средства за неотложните 
разходи за нормално функциониране на общинските структури. 

 

 

 

 
С уважение 

Инж.Стоян Гарчев – Кмет на Община Антон 

 

 
 


