ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Проектобюджет
Община Малко Търново за 2022 година

Основна цел: поддържане на финансовата
стабилност на общината в условията на
балансирана фискална политика.

Проектобюджет
Община Малко Търново за 2022 година
Предпоставките за разработване на
Проектобюджета за 2022 г. включват:














Закон за публичните финанси
Решение на Министерски съвет №42 от 01 февруари 2022г. за бюджетната процедура за 2022г.
БЮ №5 от 04.10.2021г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на първостепенните разпоредители
с бюджет за 2022г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2024г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г.
Решение на Министерски съвет №50 от 03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Малко
Търново
Запазване на нивата на данъчно облагане – предпоставка за предвидимост и устойчивост на
данъчните приходи;
Реалистично планирани неданъчни приходи;
Отчитане на трайния ръст в стойността на услугите и повишени изисквания към качеството им;
отчитане на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01 април 2022 г. на
710лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ПРИХОДНА ЧАСТ
Очаквани постъпления:
Приходната част на проекта за бюджет на Община
Малко Търново за 2022 г. е в размер на 6 663 086 лв.*

* с отчетено приспадне погашение на заем
от РБ в размер на 500 000 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ПРИХОДНА ЧАСТ
По приходоизточници приходната част на проектобюджета включва:
• Държавни трансфери по проекта на ЗДБРБ за 2022 година общо в
размер на 5 709 555 лв. по видове:
- обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
4 170 255 лв.;
- трансфери за местни дейности общо в размер на 1 539 300 лв., в т.ч.:
* обща изравнителна субсидия в размер на 573 000 лв.
* трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища в размер на 141 700 лв.;

-

целева субсидия за капиталови разходи общо в размер на 824 600 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ПРИХОДНА ЧАСТ
• Данъчни и неданъчни приходи в размер на 1 507 900
лв. в т.ч.:
- Данъчни приходи с общ характер: 441 300 лв.
- Неданъчни приходи: 1 066 600 лв.
• Погашения по заеми: – 610 000 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ПРИХОДНА ЧАСТ
Очаквани данъчни приходи: 441 300 лв., от които:
Окончателен годишен /патентен/ данък:
2 300 лв.
Данък върху недвижимите имоти:
160 000 лв.
Данък върху превозните средства:
200 000 лв.
Данък при придобиване на имущество:
70 000 лв.
Туристически данък:
7 000 лв.
Други данъци:
2 000 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ПРИХОДНА ЧАСТ
Очаквани неданъчни приходи: 1 066 600 лв., от които:
Приходи и доходи от собственост:
Общински такси:
Глоби, санкции и наказателни лихви:
Други неданъчни приходи:
Приходи от продажба на нефинансови активи:

300 000 лв.
436 600 лв.
15 000 лв.
65 000 лв.
250 000 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
РАЗХОДНА ЧАСТ

Предложение за разходи:
Разходната част на проекта за бюджет на Община Малко
Търново за 2022 г. е в размер на 6 663 086 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходи за делегираните от държавата дейности:
4 170 255 лв., от които:
Обща държавна служба:
Отбрана и сигурност:
Образование:
Здравеопазване:
Социални грижи:
Култура:

667 300 лв.
169 761 лв.
1 461 160 лв.
52 288 лв.
1 636 900 лв.
182 846 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходи за местните дейности: 2 492 831 лв., от които:
Общи държавни служби:
647 000 лв.
Социално подпомагане и грижи:
90 000 лв.
Жил.строителство, БКС и опазв. на околната среда:
875 831 лв.
Почивно дело, култура, религиозни дейности, спорт:
270 000 лв.
Други дейности –пътищата, туризъм, общински пазари:
560 000 лв.
Разходи за лихви и такси по общинския дълг:
50 000 лв.
Капиталови разходи:
Индикативен разчет на сметките за
средства от Европейския съюз

1 282 948 лв.
2 323 185 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
РАЗХОДНА ЧАСТ
Обезщетения и помощи за домакинствата
по решение на Общински съвет –общо – 3000 лв.

в т.ч.
 помощи по утвърдени правила за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ от Общински съвет – Малко Търново
на лица, семейства и домакинства от Община Малко Търново,
пострадали при бедствия, аварии и пожари - 1 000 лв.
 помощи по утвърдени правила за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ от Общински съвет – Малко Търново
на лица и семейства от Община Малко Търново, за лечение - 1 000 лв.
 помощи за подпомагане разходите за погребения: 1 000 лв.

