
Бюджет за гражданите 
 

Проектът на бюджет на община Баните е подготвен при трудно прогнозируема среда, 

динамични тенденции и рискове. Балансираният общински бюджет следва да стъпва на 

една ясна представа за икономическите процеси, както на местно, така и на национално 

ниво. Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй като местните 

финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а също така 

и от усвояването на европейските средства. В условията на тази неясна и несигурна 

нормативна обстановка сме се постарали да изготвим и предложим бюджет, който 

максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и 

съобразен с финансовите й възможности. В проекта на бюджет са отчетени външните 

фактори, свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност, извършен 

е анализ на реалното финансово състояние на общината. Ние, като община сме изправени 

пред предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най-доброто 

във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, 

спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност. Проектът за бюджет е 

балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021г. и разчет на разходите, 

съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и развитие на общината. 

Основни приоритети на Бюджет 2022г. са:  

 Финансова стабилност и дисциплина; 

  Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране; 

  Насочване на инвестиции за проектиране на сгради, улици, водопроводната и 

канализационната мрежа;  

 Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството 

на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;  

С предложения проект сме се постарали да изготвим бюджет, който максимално да 

се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и разбира се 

съобразен с финансовите й възможности. 

Проектът на бюджет на Община Баните за 2022 година е разработен в съответствие с  

изискванията на : 

1. Закона за публичните финанси 

2. Наредба за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет 

 3. Решение №50 от 03.02.2022г. на МС на Република България 

4. Закона за местните данъци и такси 

Публичните обсъждания на проекта на бюджет на община Баните са важна част от 

бюджетната процедура и има за цел не само да информира, а и да ангажира местната 

общност за съставянето, приемането и изпълнението му. 

Гражданите, като ползватели на публичните услуги, имат нормативно регламентирано 

право за пряко участие  при решаване на важни за тях местни въпроси, както и на 

наблюдение и контрол при съставянето, приемането и изпълнение  и отчитане на 

общинския бюджет. На база техните предложения се постигат достъпни и  качествени 

публични услуги, добро отношение, спазване на нормативните срокове за предоставяне 

на услугите, баланс между цена и качество, добра жизнена среда. 

2.Цели, които се поставят: 

1. С проекта на бюджет за 2022г.  Община Баните цели осигуряване на средства за всички 

сфери от обществения живот в условията на продължаващата усложнена обстановка от 



разпространението на COVID 19 както и повишаването на цената на електрическата 

енергия и природния газ. 

2. Осигуряване на устойчиво местно развитие и финансова стабилност, ремонт и 

поддръжка  на улици в населените места. 

3. Подобряване на условията за образование, здравеопазване, социални дейности, 

инвестиции, туризъм, култура, младежки дейности и спорт. 

 2. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол    върху 

дейността на местните власти;  

 3. По – добра информираност на местната общност; 

Бюджетът на Община Баните за 2022г. е разработен на основата на Закона за 

публичните финанси /ЗПФ/, Закона за държавния бюджет на Република България 

/ЗДБРБ/ за 2022 година, обн. в ДВ бр.18 от 04.03.2022г. и Наредба № 2 на ОбС – Баните 

за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Баните и  Постановлението №31/17.03.2022г. на Министерски съвет на 

Република България за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г.. 

              Проектът на бюджет 2022г. е публикуван на официалния сайт на общината – 

banite@banite.egov.bg на 25.02.2022г. за  запознаване от заинтересованите лица, за 

предложения, мнения и препоръки.  

               В основата на проекта е анализът за изпълнение на бюджета за 2021 г. по 

функции и дейности  по натурални и стойностни показатели и направените изменения в 

стандартите за издръжка на делегираните от държавата на общините дейности.  

В изпълнение на чл.84 (6) от Закона за публичните финанси  и  чл.20 (2) от Наредба № 2 

на Об С - Баните  на 25.03.2022 г.  от 10.00 часа беше проведено публично обсъждане на 

проекта за приходи и разходи за държавните и местни дейности за 2022г. 

Като съпоставима база при разработването и представянето на проектобюджета за 2022г. 

по приходната и разходната част е използван първоначалния бюджет за 2021г. Направена 

е съпоставка и с данните по отчет към 31.12.2021г. и са предвидени всички поети 

ангажименти по договори, които ще се реализират през 2022г. 

 

І. Приходна част 

Приходи в размер на   6 444 885 лева - (Приложение 1): 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на   4 688 640 лв 

в т.ч. : 

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на   2 924 340 лв. 

1.1.2.Приходи за местни дейности – 804 680  , в т.ч.: 

1.1.3. Данъчни приходи в размер на 297 800 лева 

1.1.4. Неданъчни приходи в размер на 466 880 лева 

 

ІІ. Разходна част  

 

Разходната част на проектобюджета за 2022г. на община Баните е разработена, съответно 

за делегираните от държавата дейности, дофинансиране на делегираните от държавата 
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дейности с общински приходи и за местните дейности. Извършен е анализ и оценка на 

услугите, които предоставя общината. Извършен е преглед на структурата и числеността 

на персонала, отчетена е промяната на минималната работна заплата от 650 лв. на 710лв. 

Анализирани са всички договори за поети ангажименти, които ще се разплатят през 2022 

г. 

Разходи   за държавни дейности –2 965 474 лв. -  (Приложение 2) 

Разходи   за местни дейности – 3 478 411 лв. (Приложение 2) 

 

Трансфери за местни дейности в размер на 1 764 300 лв., в т.ч.: 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  за финансиране на делегирани от 

държавата дейности в размер на  902 300 лв., разпределени съответно: 

 

А.  
ЦЕЛЕВА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ   

193 
965 

А.1. 
ОСНОВЕН РЕМОНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ 5100   

1 

Проектиране "Реновиране на стара минерална баня и 
изграждане на презентационен и информационен 
център в УПИ l -баня и минерален извор, кв.110 по 
действащия ПУП на  Баните-Оряховец 5100 15000 

2 

Проектиране на път Босилково - от път  lll -8611 
Загражден-Давидково до сградата на кметство 
Босилково 5100 15000 

3 

Проектиране  на "Тематичен парк "Равното", в УПИ l-
20.193, кв.133 и  УПИ l- 20.196, кв.134, местност 
"Еливарник", землище Баните 5100 6000 

4 Проектиране  ВВМ  - с. Давидково 5100 11365 

5 

Проектиране на път SML 2009 /lll-8632/ Баните-
Стояново/- Дрянка - граница община Баните-Мадан 
/Касап-Купен /SML-3143/                                                                                                          5100 5000 

  Баните   17000 

6 

Изграждане  на помпена станция и черпателен 
резервоар на сондаж №3ХГ-съоръжение на 
техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по 
плана на с. Баните 5100 17000 

  Вишнево    80000 

7 
Ремонт   на сградата на  кметство с. Вишнево  - 
"Красива България"  5100 80000 

  Вълчан дол   9600 

8 Ремонт на обществена тоалетна 5200 9600 

А.2. ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ДМА   5000 

9 Компютърни конфигурации 5201 4000 

10 Скенер 5203 1000 

А.3. ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ   30000 



11 Отчуждаване на земя за улици и транспортен 
подход към пречиствателна станция с. Баните 5400 10000 

12 
Отчуждаване на земя за гробищни паркове - кв. 
Поглед - с. Баните, с. Гълъбово, с. Вишнево, с. 
Стърница  5400 10000 

13 
Отчуждаване на земя за озеленяване и зимен 
тематичен парк 5400 10000 

 

Наименование, местонахождение на обектите за 
текущ ремонт /10-30/, за които се предлага 

финансиране с транформираната целева субсидия 
за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне 

на актовете за публична общинска собственост 

 Размер на 
средствата, с 
които ще се 
финансират 
разходите за 

обектите по к. 2 
(лв.) 

2 3 

Текущ ремонт на улица - отклонка от път SML -8611 
"Босилково - мах. Катраница" до жилищните сгради на 
сем. Делиеви, Чаушеви, Гаджеви, Стоеви, Сулеви и др., 
с. Босилково с дължина  4983 

Текущ ремонт на улица от разклон "Долна махала" от 
км 0+406 до км 0+518, с. Вишнево, общ. Баните- II етап 11964 

Текущ ремонт на улица в центъра на с. Вълчан дол - 
преасфалтиране  25115 

Текущ ремонт на улица от о.т. 31  до о.т. 17,  с. 
Гълъбово 39631 

Текущ ремонт на улица от о.т. 297  до о.т. 317, с. 
Гълъбово 49573 

Текущ ремонт на улица пред здравна служба, с. 
Давидково  25070 

Текущ ремонт на улица  "Бунтовна" и отклонка 
молитвен дом - с. Давидково, общ. Баните с обща 
дължина 217м. и 57м.  21994 

Текущ ремонт на улица пред Детска градина, с. 
Давидково  21198 

Текущ ремонт на улица от гробищен парк до главен път 
Баните-Стоянов мост с. Дрянка 28493 

Текущ ремонт на улица от о.т.10 - о.т16 - о.т.24  - о.т. 16 
- о.т. 19 и т.н., с. Дрянка, отводняване и настилка от 
трошен камък,- 1 етап 15864 

Текущ ремонт на път от кв. Долна Дрянка до мах. 
Кашлата, кв. Долна Дрянка - 1 етап 12807 

Текущ ремонт на улица "Оборище", с. Загражден 20000 



Текущ ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 327  до 
о.т. 320, с. Оряховец,  с дължина 209 метра 14000 

Текущ ремонт на улица от разклона за Еренджикова 
къща до Курбанището, с. Кръстатица 15465 

Текущ ремонт на улица от о.т. 173  до о.т. 133, с. Малка 
Арда 9469 

Текущ ремонт на улица от о.т. 270  до о.т. 308, с. 
Оряховец 56702 

Текущ ремонт на ул. "Парунска" от о.т. 37 до о.т.306 - с. 
Стърница  70102 

Текущ ремонт на улица от о.т. 7  по плана на с. 
Стърница  към пречиствателна станция 138029 

Текущ ремонт на път SML -3010/ III-8611 "Оряховец-
Давидково"- Траве до сградата на кметството с. Траве 10000 

Текущ ремонт на общински път SML 3005/|||-8611/ 
Давидково-Оряховец/  участък Дебеляново  5000 

Текущ ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ 
Белица-Загражден- /Рибен дол  5000 

Текущ ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ 
Загражден-Две тополи  5000 
Текущ ремонт  в с.Планинско, общ. Баните 3000 

Текущ ремонт на общ. път SML 3003 /|||-8611/ -
Загражден - Давидково/-Босилково - мах. Катраница 
/SML3007/  5000 

Текущ ремонт  на улица "Цар Симеон" от о.т. 783 до о.т. 
789, с.Баните  23359 

Текущ ремонт отклонка от път III-8632 - "Баните - 
Стоянов мост" до обръщач, кв. "Долна Дрянка" 37573 

Текущ ремонт и рехабилитация на път - отклонка от път 
за кв."Средна", започваща между ПИ с идентификатор 
44402.500.51 и ПИ с идентификатор 44402.23.618 до ПИ 
с идентификатор 44402.20.661 по ККР на с. Баните 27291 

Текущ ремонт на улица от о.т. 174 до о.т. 195 в с. Малка 
Арда 6653 

Х 708335 

 


