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О Б Я С Н И Т Е Л Н А      З А П И С К А 
  

ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2007г. 
 

I. НОРМАТИВНА БАЗА 
 

           Бюджетът на Община Опака за 2007 г. е съставен на основата на 
разпоредбите в нормативните документи, основните принципи и насоки дадени от 
Министерството на Финансите с писмо № ФО-2 от 12.02.2007 г. по съставяне и 
изпълнение на бюджета на общината за 2007 г., действащата общинска нормативна 
уредба, общинската тригодишна бюджетна прогноза. 
          През 2007 г. продължава изпълнението на програмата на правиталството за 
финансова децентрализация, приета през 2002 г. В изпълнение на актуализираната 
Програма за финансова децентрализация, Министерски съвет  прие Решение № 926 
от 29.12. 2006 г. за разделяне на дейностите финансирани чрез общинските 
бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2007г.  

 С чл. 9 от ЗДБРБ за 2007 г. е определен размерът на средствата  от данъците 
по Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/, които се 
преотстъпват като държавен трансфер за финансиране на делегираните от 
държавата дейности. 
          С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. са определени размерите на 
взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2007 
г. под формата на обща допълваща субсидия, трансфери за местни дейности (обща 
изравнителна субсидия и за компенсиране на приходите от отменения пътен 
данък), целева субсидия за капиталови разходи и държавен трансфер преотстъпен 
данък по ЗОДФЛ. 
          С приложение №7 към чл.11, ал.3 от Закона за държавния бюджет на 
Република България се определят размерът на стойностните и натурални 
показатели на общините за делегираните от държавата дейности по функции 
“Общинска администрация”, “Отбрана”, “Образование”, “Здравеопазване”, 
“Социални грижи” и “Култура”. 
          Бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджета на 
общината са формирани по Механизъм за определяне на субсидиите за общините 
от централния бюджет за 2007 г.Общата допълваща субсидия е определена като 
разлика между размера на всички разходи за делегираните от държавата дейности , 



определени по стандарти, и размера на преотстъпените данъци по Закона за 
облагане доходите на физическите лица. За нашата община е разчетена обща 
допълваща субсидия в размер на 1 364 705.00 лв., за 2006 г.беше в размер на 1 318 
449.00 лв.Държавният трансфер на преотстъпените данъци за съответната община е 
в размер на данъчната прогноза за приходите от данъците  по Закона за облагане 
доходите на физическите лица, събирани на територията на съответната община, но 
не повече от сумата на разходите за делегираните на общината от държавата 
дейности. Размерът на преотстъпения данък по ЗОДФЛ е 201 373.00 лв. а през 
2006г. беше 173 130.00 лв.. Другият елемент на бюджетните взаимоотношения е 
общата изравнителна субсидия от централния бюджет за  компенсиране на 
общините, чиито постъпления от местните данъци са под средното за страната за 
2006 г.на глава от населението. За нашата община е разчетена в размер на     215 
200.00 лв., за 2006 г. беше в размер на 211 400.00 лв. Трансферът за компенсиране 
на приходите от отменения пътен данък  по чл.10, ал.1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2007 г. е в размер на 35 300.00 лв., остава 
непроменен.  В размера на бюджетните взаимоотношения са включени и 
средствата  за капиталови разходи под формата на целева субсидия за капиталови 
разходи. Разчетените средства за капиталови разходи за 2006 г. за общината, 
съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. са в размер на 153 400.00 лв. като в това 
число са 74 500.00 лв. за изграждане и основен ремонт на местни  общински 
пътища. 
 
 II. ПО ПРИХОДИТЕ 
         1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 
 В приходната част, в частта за държавните приходи са посочени в пълен размер 
средствата от държавния трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ – 201 
373.00 лв. и обща допълваща субсидия  - 1 364 705.00 лв. , определени в чл.10, ал.1 
от ЗДБРБ и в Приложението към него. Целевата субсидия за капиталови разходи е 
7 310 лв. 
          Съгласно разпоредбите на чл.10, ал.2 от ЗДБРБ за 2007 г., общата допълваща 
субсидия на общините се утвърждава в размер на 90% от опредeлените им суми , 
като останалите 10 % се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият 
с чл.1, ал.3 бюджетен дефицит от 2 на сто от брутния вътрешен продукт. 
          Съгласно чл.12 от ЗДБРБ, годишният размер на държавния трансфер за 
общините се разпределя по тримесечия, както следва: 

- първо тримесечие – 30 на сто; 
- второ тримесечие  - 25 на сто; 
- трето тримесечие – 20 на сто; 
- четвърто тримесечие  - 25 на сто. 



          В приходната част са посочени и средствата реализирани като преходен 
остатък в делегираните от държавата дейности към 31.12.2006 г..Преходния 
остатък  за 2007 г. е в размер на 65 794.00 лв. 
          Общият размер на приходите за държавни дейности е в размер на           
1 639 182.00 лв.  
 
 2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
          В частта на приходите с общински характер са предвидени постъпленията от 
имуществени данъци в размер на 62 000.00 лв. съгласувани с прогнозата на звеното 
за местни  приходи ,неданъчни приходи /общински такси,продажба на 
имущество,дарения и др./ 309 660 лв.  ; общата изравнителна субсидия, утвърдена с 
чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. в размер на 215 200.00 лв.;трансферът за 
компенсиране на приходите от отменения пътен данък по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 
2007 г. в размер на 35 300.00 лв.;целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи в 
размер на 146 090.00 лв.;лизинг по закупено МПС - /минус/     9 400.00 лв. и 
субсидия за снегопочистване в размер на 12 800 лв. 
          Общият размер на приходите с общински характер е в размер на 771 650 лв. 
          Приходите за държавни и общински дейности формират общия размер на 
приходите по бюджета на общината в размер на 2 410 832.00 лв., разпределени по 
видове и параграфи съгласно Приложение №1. 
 
 III. ПО РАЗХОДИТЕ: 

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

          По разходната част на делегираните от държавата дейности са заделени 
бюджетни кредити определени с чл.11, ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г. както и с 
Приложение №7 към чл.11, ал.3 от ЗДБРБ. 
          Размерът на средствата за работна заплата за 2007 г. за делегираните от 
държавата дейности се определят на основата на средните работни заплати, 
определени с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2006 г. за работната 
заплата в бюджетните организациии дейности, влезли в сила от 01.07.2006 г., 
увеличени с 10 на сто, считано от 01.07.2007 г. и утвърдената численост на 
персонала от съответните отраслови министерства. 
          Делегираните от държавата дейности и стандартите за издръжка са 
определени с Решение № 926 от 29.12. 2006 г.на МС.По бюджета на общината 
държавни дейности са: “Общообразователни училища”, “Домове за стари хора”, 
“Отбрана и сигурност” и “Читалища”. На непълна държавна издръжка, при която 
се обезпечават заплати и осигурителни плащания са:”Общинска администрация”, 
“Целодневни детски градини”, “Други дейности по образованието”/счетоводството 



на “Образование”/. Дейностите и кредитите по параграфи са отразени по 
Приложение №2 
          Общият размер на разходите в държавните дейности е 1 639 182.00 лв. 
 

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

          Разходната част  на общинските дейности е в размер на 766 650.00 лв. 
Общински дейности са:”Общински съвети”, “Домашен социален патронаж”, 
“Столове”, “Чистота”,”Озеленяване”,” Др. дейности по икономиката” и др. 
дейности общинска отговорност  в частта на издръжката са:”Общинска 
администрация”, “Целодневни детски градини” и “Др. дейности по образованието” 
”,”Озеленяване”,” Др. дейности по икономиката”и Дофинансиране на 
общообразователните училища. Дейностите и кредитите по параграфи са отразени 
по Приложение №2 .Разходите за местни дейности се финансират с постъпления от 
имуществени данъци, местни такси, неданъчни приходи и изравнителна субсидия. 
          Щатната численост на персонала в общинските дейности по бюджета за 2007 
г. е 25 бр.и 2- ма нещатен персонал.  
          Общият размер на разходната част на бюджета на общината за 2007 г.е в 
размер на   2 410 832.00 лв. 
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