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ОТЧЕТ 2011 ГОДИНА 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРИХОДИТЕ 

Общите приходи по бюджета на Общината за 2011 година възлизат на 80 
093 253 лева, от които  държавни приходи - 46 530 929 лева и общински приходи - 33 
562 324 лева. Спрямо уточнения годишен план - 84 880 306 лева общите приходи са 
изпълнени 94.3  на сто.  

Уточненият годишен план на държавните приходи за 2011 година е изпълнен  
99.48 на сто.  В края на отчетния период  преходния остатък от държавни дейности 
възлиза на  2 286 000 лева. 

Годишният план на общинските приходи  за 2011 година  е изпълнен  87.94 на  
сто.  

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2011 година е 
в размер на 12 558 288 лева, което представлява 117.40 % от планираните за годината. 
Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 15.5 %  
или 1 684 968 лева повече. По-високите данъчни постъпления се дължат на 
завишаването на данъка върху недвижимите имоти на предприятията с промяна в 
Закона за местните данъци и такси и на по-добрата събираемост на данъка за моторни 
превозни средства през изминалата година. Постъпленията от неданъчни приходи  за 
отчетния период са 17 746 562 лева, което представлява изпълнение от 89.74 на сто на 
планираните разчети за 2011 година. Постъпленията от общински такси възлизат на 
13 487 255 лева или 102.86 на сто от планираните за 2011 година. Спрямо  2010 година 
в общинския бюджет са постъпили 676 547 лева повече общински такси. С най-висок 
ръст спрямо годишните разчети са приходите от такси за технически услуги – 151.24 % 
, за домашен социален патронаж – 120.17% и такса битови отпадъци – 105.04 %. Най-
ниско е отчетеното изпълнение  на таксите за ползване на лагери – 75.38 % и таксите за 
откупуване на гробни места – 86.91 % От глоби, санкции и наказателни лихви 
постъпленията възлизат на 789 897 лева или 167 % при уточнен годишен план от 
473 000 лева. За отчетния период Общината е получила  214 131 лева приходи от 
дивиденти и лихви по срочни депозити и текущи банкови сметки.  

Община Стара Загора през 2011 година е погасила заеми в размер на 1 340 000 
лева, от които 140 000 лева към фонд „Флаг”, 200 000 лева инвестиционен банков 
кредит към  Юро и Еф Джи Пощенска банка АД и 1 000 000 лева главница по 
емитирани общински облигации през 2005 година. 

Предоставени са трансфери на Министерството на труда и социалната 
политика по подписан меморандум по Проект „Красива България”  за 77 401 лева за 
обект: “Основен ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания”. 

През 2011 година от бюджета на община Стара Загора са предоставени 
трансфери на културните институти към Министерството на културата в размер на 
180 000 лв. в т. ч. Държавна опера – Стара Загора  - 80 000 лв., Драматичен театър – 
Стара Загора – 50 000 лв. и Куклен театър – Стара Загора – 50 000 лв.  

Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 348 741 лева , от 
които Данък добавена стойност - 1 293 474 лева и Данък върху приходите от стопанска 
дейност на бюджетни предприятия -  55 267 лева. 

В края на 2011 година  е реализиран преходен остатък от местни дейности в 
размер на 1 231 609 лева. Община Стара Загора няма просрочени неплатени 
задължения към 31.12.2011 година.           
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ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  РАЗХОДИТЕ 

 
Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2011 година възлиза 

на 76 521 810 лева, или 90.15 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране 
на държавно делегирани дейности при план 46 774 377 лева са изразходвани 44 243 975 
лева или 94.59 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 32 277 835 лева 
при план 38 105 929 лева  – 84.71 на сто.  

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са 
разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 35 
596 хиляди лева или 46.52 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, 
които заемат 42.97 на сто относителен дял и са в размер на 32 879 хиляди лева. 
Капиталовите разходи са 4 381 хиляди лева или 5.72 на сто. Следват  текущи 
трансфери, обезщетения и помощи – 1 633 хиляди лева или 2.13  на сто, субсидии за 
организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 470 
хиляди лева или 1.92 на сто, лихви по заеми и по общински ценни книжа 295  хиляди 
лева или 0.39 на сто, стипендии – 268 хиляди лева или 0.35 на сто .  Относителният дял 
на държавните разходи в общите разходи е 57.82 на сто,  а на общинските разходи -  
42.18 на сто.            

Общия размер и изпълнението на  извършените и разплатени разходи по 
функции спрямо общите разходи  76 521 810  лева е както  следва  /диаграма № 1/:                                 

                                    
 

 ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ффууннккцциияяттаа  
Акт. бюджет 

2011 г.         
Отчет 
2011 г.  Изп. %  

         

Функция 11..  ООббщщии  ддъърржжааввннии  ссллуужжббии  55  883333  113300  55  449955  226600  9944%%  

Функция 22..  ООттббррааннаа  ии  ссииггууррнноосстт  887711  223388  661100  006644  7700%%  

Функция 33..  ООббррааззооввааннииее  3344  330000  779922  3322  444466  006699  9955%%  

Функция 44..  ЗЗддррааввееооппааззввааннее  44  333333  551177  44  002211  448844  9933%%  

Функция 
55..  ССооцц..  ооссииггуурряяввааннее  ии  
ссооццииааллннии  ддооммооввее  99  773355  771188  99  330022  774499  9966%%  

Функция 66..  ЖЖСС,,  ббллааггооууссттрр..,,  ккооммууннааллнноо  
ссттооппааннссттввоо  ии  ооккооллннаа  ссррееддаа  1155  113322  558855  1133  773399  991144  9911%%  

Функция 77..  ККууллттуурраа  ии  ссппоорртт  55  771144  338888  44  998844  662222  8866%%  

Функция 
88..  ИИккооннооммииччеессккии  ддееййннооссттии  ии  
ууссллууггии  66  444499  999944  55  667777  222233  8888%%  

Функция 

99..  РРааззххооддии,,    
ннееккллаассииффииццииррааннии    вв  ддррууггии  
ффууннккццииии  22  550088  994444  229977  330066  1122%%  

         

   ВВссииччккоо    ррааззххооддии    8844  888800  330066  7766  557744  669911  9900%%  
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Диаграма № 1 
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 4. Здравеопазване

 5. Социално осигуряванеи социални домове

 6. Ж
С ,благоустр., комун.  ст-во и околна среда

 7. Култура и спорт

 8. Икономически дейности и услуги

 9. Разходи некласифиц. в други функции

бюджет  2011

изпълнение 2011

 
 
Извършени са разходи по приоритетни направления както следва /диаграма № 2/: 
 
 Разходи за детски ясли  –                  3 047 х. лв. 
 Разходи за детски градини –             8 583 х. лв. 
 Разходи за училища  –                     22 232 х. лв. 
 Рехабилитация на улична мрежа –   1 271 х. лв. 
 Изграждане и ремонт на тротоари и площадни 
пространства -                                             1 007 х. лв. 
 Социални дейности  -            8 734 х. лв.  
 Изграждане и основен ремонт  
на улична мрежа –                                         1 485 х. лв.           
 Чистота  –                                    7 829 х. лв. 
 Осветление  –                              1 972 х. лв. 
 Капиталови разходи в размер на -     5 040 х. лв. 
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Диаграма № 2 
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КАПИТАЛОВИ  РАЗХОДИ 
 

От планираните за 2011 година  капиталови разходи в размер на 15 260 712  
лева,  са усвоени 5 040 203 лева или 33.03  на сто. 

Разпределението на инвестиционните разходи по източници на финансиране е 
както следва: 

 - целева субсидия за капиталови разходи – при план  860 300 лева  са усвоени  
860 299 лева или 100.00 на сто; 

- собствен бюджет – при план  4 236 441  лева са усвоени  3 276 092  лева или 
77.33  на сто; 

- от фонд „Приватизация” при планирани 1 374 740  лева са усвоени 521 988 
лева или   37.97  на сто; 

- други източници - от разчетените  8 789 231 лева са усвоени 381 824 лева или 
4.34 на сто; 
 По направление на разходите изпълнението на инвестиционната програма е 
както следва: 

§ 51 Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 
10 402 411 лева са усвоени 1 993 732 лева или 19.17 на сто.    

Завършени са основните ремонти на административни сгради, четири детски 
градини, две детски кухни, седем  училища, три ученически стола, младежки дом, 
четири детски ясли, детска млечна кухня, два пенсионерски клуба, три читалища, три 
социални дома, спортна зала, плувен басейн, стария театър, изложбена зала „Л. Байер”, 
къща музей „Градски бит”, библиотека „Родина” - детски отдел, паметник „Самарско 
знаме”. От завършените обекти с по-големи стойности са: Основен ремонт на „Път ІV-
66037 Стара Загора - с. Калояновец  - 448 300 лева, Основен ремонт на СДГ № 24 
„Радост” - 59 608  лева, Основен ремонт на ЦДГ № 25 „Ален мак”  -73 938 лева, 
Основен ремонт на ОДЗ № 58 „Звездица” - 69 841 лева, Основен ремонт на ОУ „Кольо 
Ганчев” – 236 726 лева,  Основен ремонт на „ІХ ОУ „В. Ханчев” -  66 541 лева, Основен 
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ремонт на VІІ ОУ „М. М. Кусев” - 69 420 лева, Основен ремонт на Младежки дом - 
66 908 лева, Основен ремонт на ДЯ № 9 „Роза” - 118 658 лева, Основен ремонт на 
социалните домове в с. Лясково - 41 161 лева, в с. Сладък кладенец - 35 718 лева, 
ДДЛРГ „Теофано Попова” -  119 917 лева и други.  

§ 52 Придобиване на дълготрайни материални активи  - От планираните 
средства  в размер на 3 787 691 лева са усвоени –  2 587 326 лева или 68.31 на сто. 
Закупени са компютърна техника, климатици, автомати за талони за платено 
паркиране, обзавеждане за учебни кабинети, кухненско и друго обзавеждане, като 
хладилна техника, печки, перални, сушилни и т. н.  

От завършените  обекти с по-големи стойности са: ЦДГ № 8 ”Българче” - 
852 181 лева за изграждането и 54 369 лева за обзавеждане, Газификация на ЦДГ № 8 за 
31 924 лева, Газификация на ЦДГ № 58 „Звездица” за 31 957 лева, Доставка и монтаж 
на отоплителен котел на ЦДГ № 31 за 35 980 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 1 за 
19 986 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 9 „Роза” за 35 951 лева, Разплащане по проект 
„За децата на Стара Загора с отговорност и любов” - 116 943 лева, Газификация на СОУ 
„Железник” за 54 972 лева, „Реконструкция на улично осветление” – 500 000  лева и  
„Разширение на Гробищен парк” -  185 604 лева. 

§ 53 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – От предвидените 
877 710 лева са усвоени 407 545 лева. Разплатени са готовите проекти от миналата 
година, нови проекти, преработки, изготвени планове за регулация, парцеларни 
планове и закупен софтуер. 
 § 54 Придобиване на земя - Усвоени са 3 200 лева, като средствата са 
изразходвани за обезщетяване на собственици на отчуждени недвижими имоти за 
общински мероприятия. 

§ 55 Капиталови трансфери -  През отчетния период е предоставен трансфер на 
Център за психично  здраве  в размер на  48 400 лева. 
 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  СМЕТКИ  И  ФОНДОВЕ 
 

В специалната извънбюджетна сметка за приходи от приватизация през 2011 
година постъпиха  615 882 лева, от които във Фонд за инвестиции и дълготрайни 
активи – 560 453 лева и във Фонд за покриване разходите по приватизация – 55 429 
лева 

На основание чл. 10,  ал. 1 от  Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол постъпленията се разпределят,  както  следва : 

1.  Във фонда за покриване разходите по приватизация   -  9 %. 
2.  Във фонда за инвестиции и дълготрайни активи  -   91 % 
 
Основните изводи, които следва да се направят  относно изпълнението на 

бюджета към  31.12.2011 г. в Община Стара Загора са: 
 Община Стара Загора в резултат на стриктно изпълнение на мерките от 

Антикризисната програма не допусна преразходи и осигури ритмично и без 
закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски. 

 В условията на финансова криза община Стара Загора продължи да изпълнява 
своята социална политика. 

 Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са 
приоритетни и представляват над  57.67 % от извършените разходи през 
отчетния период. 

 Изпълнена е капиталова програма в размер на  5  040 203 лв. 
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ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ  2012 
 

Предложеният проект за бюджет на Община Стара Загора за 2012 година е 
разработен и ще се изпълнява в условията на финансова и икономическа криза в 
страната при запазване равнището на държавно финансиране от 2011 година и 
продължаваща неблагоприятна тенденция по отношение на продажбите на общинско 
имущество. Отчитайки нестабилната макроикономическа среда, с бюджетната прогноза 
за периода 2012-2014 година, правителството обяви намеренията си, че ще продължава 
да провежда фискална политика, основана на ниски данъци и ограничена 
преразпределителна роля на държавата при спазване на наложените фискални 
ограничения, което ще гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и 
привличане на инвестиции.  

Рамката на Бюджет 2012 е изготвена при очаквания за икономически растеж, 
дължащ се както на износа, така и на очакваното възстановяване на вътрешното 
търсене. За 2012 година прогнозата е за растеж от 2,9 % от Брутния вътрешен продукт. 
С приемането на бюджета правителството ревизира фискалната цел за 2012 година, 
залагайки дефицит по Консолидираната фискална програма от 1,3 % от Брутния 
вътрешен продукт, без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и 
предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Допълнителната фискална 
консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху 
бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на 
осъществяващата се промяна в структурата му. 

Стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години има 
съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и 
икономическа криза за българската икономика и за поддържане на макроикономическа  
стабилност. Ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите 
на физическите лица са едни от най-важните стимули за инвестиции и икономически 
растеж, поради което и през 2012 година се запазват ниските нива на данъчно облагане 
при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените 
данъци, чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти, за 
достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз, съобразно 
договорените преходни периоди. 

Една от основните цели на бюджетната политика е дългосрочната 
балансираност и устойчивост на бюджетната система. Параметрите на Бюджет 2012 са в 
пряка връзка с целите на дългосрочното развитие на България, заложени в стратегия 
„Европа 2020”. Фискалните правила са сериозна мярка, насочена към постигане на по-
добро качество на публичните финанси, като едновременно се дава възможност за 
тяхното гъвкаво и динамично управление. За постигане целите на фискалната и 
бюджетна политика ще продължат усилията за усъвършенстване на процесите и 
повишаване качеството на публичните финанси, чрез реалното прилагане на програмно 
бюджетиране и въвеждане на секторен подход при финансиране на публичния сектор. 

През последните две години правителството се стреми да прилага политика по 
доходите, съобразена с ограничените възможности на бюджета, при същевременно 
запазване на данъчно-осигурителната тежест и ненамаляване нивото на доходите от 
заплати и пенсии. В условията на възстановяване на икономиката се предприемат 
мерки за оптимизация на съществуващите структури и персонала в тях, в посока 
намаление, което ще осигури финансов ресурс за повишаване на работните заплати. 
Повишаването на доходите на заетите е свързано с провеждане на интензивни и 
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Община Стара Загора    *    Отчет 2011 година   
Проекто бюджет 2012 година 

 
последователни структурни реформи и по-добро обвързване на пазара на труда и 
образователната система, които да доведат до повишаване на производителността на 
труда и на конкурентоспособността на икономиката.  

По отношение на доходите в бюджетния сектор определянето на 
индивидуалните размери на заплатите ще е в зависимост от провежданите реформи, за 
оптимизиране на структури и численост на персонала. Основната цел на новия модел 
на заплащане на служителите в държавната администрация, който се предвижда да 
бъде въведен от началото на 2012 година, е да се регламентират ясни и прозрачни 
правила за определяне на заплатите на служителите, на база техния принос за 
изпълнението на целите и подобряване на резултатите на административните 
структури. 

 
Проекто - бюджетът на Община Стара Загора  за 2012 година е разработен в 

съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания 
държавен бюджет.  

 
По важните акценти в него са: 
 
 Запазване на данъчната тежест за гражданите и намаляване на туристическия 

данък за бизнеса; 
 Определяне  размера на общинските такси и цените на услугите на база 

фактическата им себестойност; 
 Ориентиране на разходите към стимулиране на растежа; 
 Увеличаване на средствата за подобряване на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура;  
 Оптимизиране  числеността на персонала и средствата за работна заплата и 

осигурителни вноски; 
 Оптимизиране на разходите за издръжка и ориентиране на същите към 

програмни бюджети; 
 Относително запазване размера на капиталовата програма, финансирана със 

собствени средства, и привличане на допълнителни ресурси от европейски и 
национални фондове. 

 
Предвидените приходи в Бюджет 2012 възлизат на 79 489.1 хиляди лева от 

които: 
 

І. Приходи от държавни трансфери за финансиране  
на делегираните от държавата дейности –                                            42 705.6 хиляди лева  
 
     1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности -            40 250.7 хиляди лева 
     2. Собствени приходи -                                                                             60.8 хиляди лева 
     3. Целева субсидия за капиталови разходи –                                        107.1 хиляди лева 
    4. Преходен остатък от 2011 година -                                                     2 287 хиляди лева 
 
ІІ. Приходи за финансиране на местни дейности –                             36 783.5  хиляди лева 
 
     1. Собствени приходи -                                                                    32 365.7  хиляди лева                         
     2. Обща изравнителна субсидия  -                                                     3 662.4  хиляди лева 
     3. Целева субсидия за капиталови разходи –                                       755.4  хиляди лева 
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Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие  

с размерите, определени от Общински съвет, с изменените и допълнени Наредби за 
определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.  
Въпреки забавените темповете на растеж в икономиката и неблагоприятните 
привнесени ефекти от кризата, данъчните постъпления в общинския бюджет показват 
тенденции към повишаване, дължащо се преди всичко на по- добрата събираемост.    

 През годината ще бъдат погасени 200 хиляди лева от ползвания от общината 
инвестиционен кредит от 2005 година и 1 000 000 лева от емитираните общински 
облигации. 

Планираните разходи за 2012 година са в размер на 78 489.1 хиляди лева. 
През настоящата година, в съответствие с провежданата от правителството политика по 
доходите, в бюджета не се планират увеличения на работните заплати. Разделението на 
дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности, е на база Решение на 
Министерски съвет  № 265 от 29.04.2011 година. Разходната част на общинския 
бюджет е балансирана с приходната част. 

В условията на глобална финансова криза е особено важна ролята на местната 
власт, по отношение предприемането на мерки за ограничаване на икономическите и 
фискални рискове, с цел гарантиране на устойчивост и запазване на достигнатата 
финансова стабилност на Община Стара Загора.  

При наблюдаващата се влошена икономическа среда е необходимо да нараснат 
усилията за ефективно и ефикасно използване на ограничения бюджетен ресурс за 
постигане на фискалните цели и от особено значение е финансовото управление и 
контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани 
приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс.  

Общината като териториален орган на изпълнителната власт изпълнява 
множество функции, свързани с решаване на местни проблеми, както и предоставяне на 
публични услуги на населението и фирмите. Видът, обхватът и обемът на местните 
дейности и услуги се определя от Общински съвет в зависимост от възникналите 
потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За 
изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени 
средства за текущи и капиталови разходи. Общият обем на планираните бюджетни 
кредити за текущи и капиталови разходи е в размер, съответстващ на очакваните 
собствени приходи на общината.  

През 2012 година общината ще разполага с бюджетни ресурси,  приблизително 
равни на тези през 2011 година, за реализиране на основните цели, приоритети и 
дейности, което налага повишаване на усилията за подобряване управлението и 
ефективността на публичните разходи. 
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РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНО 

ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ 
 
 

Наименование на отчет проект измен. 

функцията 2011 2012 % 

        

1. Общи държавни     служби 3 320 504 3 054 801 92.0%

2. Отбрана и сигурност 175 125 278 101 158.8%

3. Образование 27 669 491 28 376 283 102.6%

4. Здравеопазване 2 649 166 2 663 552 100.5%
5. Социално осигуряване и 
социални домове  8 044 152 6 295 331 78.3%

6. Култура и спорт 1 272 911 1 250 825 98.3%
7. Икономически дейности и 
услуги 589 757   0.0%
8. Разходи некласифиц   в 
други функции 320 955   

9. Капиталови разходи 522 870 465 710 89.1%

 Всичко разходи: 44 243 976 42 705 558 96.5%
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РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ФУНКЦИИ 

 
 

Наименование на Отчет 2011 Проект 2012 измен. 
функцията   % 

1. Общи държавни служби 2 073 414 2 368 667 114.2%
2. Отбрана и сигурност 429 215 550 000 128.1%
3. Образование 2 892 141 3 043 947 105.2%
4. Здравеопазване 1 168 393 1 179 665 101.0%
5. Социално осигуряване и социални 
домове 690 339 392 237 56.8%
6. ЖС, благоустр., комун.     ст-во и 
околна среда 13 132 840 13 842 747 105.4%
7. Култура и спорт 3 194 786 3 499 203 109.5%
8. Икономически дейности и услуги 4 594 526 4 689 500 102.1%
9. Разходи, некласифиц. в други 
функции 297 306 1 900 000   
10. Капиталови разходи 3 857 755 5 317 530 137.8%
Всичко разходи: 32 330 715 36 783 496 113.8%
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       Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 78 489 100 лева 
през 2012 година ще се финансират: 

 
 заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 35 училища, 

25 детски градини и извънучилищните дейности; издръжка на 13 710 ученици и на 4 
287  деца в детските градини и извънучилищни дейности  на обща  стойност – 
28 361 631  лева; 

 заплати, социални осигуровки и издръжка на 331 служители в общинска 
администрация, общински съвет и дейностите по отбрана и сигурност и  възлизащи на 
6 411 569 лева; 

 заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 10 детски ясли и 60 
здравни кабинета в училищата и детските градини, както и тяхната материална 
издръжка, възлизащи на 3 843 217 лева; 

 заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и 
издръжка на домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, домове за деца, 
дневни центрове за деца и за възрастни, домове за отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи и домашен социален патронаж на обща стойност 
6 687 568 лева; 

 заплати и социални осигуровки на работещите в културни институти, издръжката им и 
114.5 бройки субсидирана численост в читалищата, възлизащи на 4 741 000 лева; 

 Поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви – 1 200 000 лева; 
 Поддръжка на чистота – 7 700 000 лева; 
 Улично осветление – 1 700 000 лева; 
 Озеленяване и поддържане на паркове и градини  
       – 800 000 лева; 
 Ремонт на улици, тротоари и благоустрояване  
        –  3 000 000 лева; 
 Ремонт на общинска пътна мрежа и зимно поддържане  
        – 315 000 лева; 
 Облекчения за пътуване на пенсионери и инвалиди  
       – 690 000 лева; 
 Облекчения за пътуване на ученици – 500 000 лева; 

 
При преглед на разпределението на всички разходи по функции се вижда, че  най-голям дял 
от бюджетните средства имат предвидените за : 
 

 Образование – 39.53 % 
 Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 17.41% 
 Социални дейности – 8.41 % 
 Култура  и спорт – 5.98 % 
 Икономически дейности и услуги – 5.90 %   
 Здравеопазване – 4.83 %   
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ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2012 
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 7. Култура и спорт
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  9. Разходи некласифиц. в други функции

 10. Капиталови разходи

 
 
През 2012 година сме предвидили 17 619 хиляди лева за изграждане на значими  

обекти на територията на общината, осигурени от следните източници: 
 

 Целева субсидия от Републиканския бюджет  – 862 500 лева; 
   в т.ч. за изграждане и основен ремонт  
на общински пътища                                              – 484 300 лева; 
 

 Собствени приходи                       – 5 794 340 лева; 
      - собствен бюджет                        –  4 920 740 лева; 
      - фонд “Приватизация”                     – 873 600 лева; 
      - ОП “Регионалноразвитие”        – 10 962 589 лева; 

 
Инвестиционната програма на Общината през 2012 година ще се финансира 

основно от собствени общински приходи и по ОП «Регионално развитие». Размерът на 
целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет сe запазва на 
нивото на миналата  година. 

Недостигът на средства за капиталови разходи през 2012 година от целева 
субсидия и ограничените ни възможности за повишаване  на собствените ни  приходи 
определят европейските фондове като основна възможност на местната власт за  
успешна реализация на инвестиционни намерения. Община Стара Загора има 
осигурено финансиране чрез сключени вече договори за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „ Регионално развитие” в размер на  10 962 589 лева за обект 
„Подобряване физическата и жизнена среда в кв. Железник”- 6 935 155 лева и за обект 
„Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара 
Загора в туристическа атракция” - 4 027 434 лева. 
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В процес на разработка са още пет проекта, с които Община Стара Загора ще 

кандидатства по Оперативните програми, финансирани от  Европейските фондове,  на 
обща стойност 119 934  хиляди лева:   
 “Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” за 52 037 

750 лева. 
 “Интегриран воден проект на Община Стара Загора по ОПОЗ” с приблизителна 

стойност 25 545 000 лева. 
 “Модернизация на отделение по лъчелечение към КОЦ Стара Загора по ОПРР на 

стойност 6 770 801 лева.  
 Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за 30 656 683 лева. 
 „Подкрепа за деинституционализация на социални институти, предлагащи услуги 

за настаняване на деца в риск“ с индикативна стойност на проекта 4 924 000 лева. 
 

За изпълнението на тези проекти са необходими парични ресурси, както за 
съфинансиране, така и за предварително плащане на извършените видове работи и 
услуги. Тези средства предвиждаме да осигурим, чрез поемане на допълнителен дълг от 
фонд „Флаг”, в размер до 5 700 000 лв., при следните параметри: 

 
 Обезпечение – собствени приходи; 
 Максимален лихвен процент - до 6% 
 Максимален размер на таксата за управление – до 0.01% 
 Максимален размер на таксата ангажимент – до 0.5% 

 
За финансиране по проект „Красива България” на Министерството на труда и 

социалната политика сме кандидатствали  за обект „Ремонт на Дом за стари хора ” в с. 
Старозагорски минерални бани  на обща стойност 520 000 лева, от които  приносът на 
общината е в размер на 120 000 лева. 

 
По - важни обекти от инвестиционната програма на общината за 2012 година: 

 

 АБ "Зора"-сграда на бивша ДГ 70 000 лева 

 ЦДГ № 4 "Бреза" 460 633 лева 

 ЦДГ № 7 "Светулка" 908 626 лева 

 ЦДГ № 5  508 112 лева 

 ЦДГ № 11 "Загоре" – кухненски блок 52 400 лева 

 ЦДГ № 25 "Ален мак" 100000 лева 

 ЦДГ № 20 "Мир" 527 760 лева 

 V-то ОУ "М.Станев" 1 532 580 лева 

 ХІ-то ОУ "Георги Райчев" 1 468 407 лева 

 ХІІІ-то ОУ "П.Хилендарски" 1 176 408 лева 

 СОУ "Максим Горки" 1 113 495 лева 

 Бл.кв."Ж-ник" от ІІІ - ХІ група поз.1 5 519 341 лева 

 Бл.кв."Ж-ник" от ІІІ - ХІ група поз.2 1 104 433 лева 

 Бл.кв."Ж.ник" от ІІІ - ХІ група поз. 3 254 054 лева 

 Библиотека "Захари Княжески" 208 301 лева 
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 Път Стара Загора-с.Люляк 500 000 лева 

 ДВХФУ гр.Стара Загора 130 000 лева 

 КПС - външни връзки кв."Зора" 160 000 лева 

 КПС - външни връзки кв."К.Ганчев" 240 000 лева 

 Улично осветление 500 000 лева 

 Светофар  100 000 лева 

 Кръгово движение кв."Зора" 315 000 лева 

 Улица "Евридика" 85 000 лева 

 Улица "Орфей" 90 000 лева 

 Улица "Армейска" 90 000 лева 

 Детски площадки -10 бр. 100 000 лева 

 Спортни площадки 100 000 лева 

 Осветление  на ст."Берое" 431 800 лева 

 Гробищен парк 200 000 лева 
 Превръщане на културно - 
исторически паметници в 
туристическа атракция 4 027 434 лева 

 


	ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
	ОТЧЕТ 2011 ГОДИНА
	ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ  2012
	ОТЧЕТ 2011 ГОДИНА
	ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРИХОДИТЕ
	Общите приходи по бюджета на Общината за 2011 година възлизат на 80 093 253 лева, от които  държавни приходи - 46 530 929 лева и общински приходи - 33 562 324 лева. Спрямо уточнения годишен план - 84 880 306 лева общите приходи са изпълнени 94.3  на сто. 
	Уточненият годишен план на държавните приходи за 2011 година е изпълнен  99.48 на сто.  В края на отчетния период  преходния остатък от държавни дейности възлиза на  2 286 000 лева.
	Годишният план на общинските приходи  за 2011 година  е изпълнен  87.94 на  сто. 
	Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2011 година е в размер на 12 558 288 лева, което представлява 117.40 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на миналата година се отчита увеличение от 15.5 %  или 1 684 968 лева повече. По-високите данъчни постъпления се дължат на завишаването на данъка върху недвижимите имоти на предприятията с промяна в Закона за местните данъци и такси и на по-добрата събираемост на данъка за моторни превозни средства през изминалата година. Постъпленията от неданъчни приходи  за отчетния период са 17 746 562 лева, което представлява изпълнение от 89.74 на сто на планираните разчети за 2011 година. Постъпленията от общински такси възлизат на 13 487 255 лева или 102.86 на сто от планираните за 2011 година. Спрямо  2010 година в общинския бюджет са постъпили 676 547 лева повече общински такси. С най-висок ръст спрямо годишните разчети са приходите от такси за технически услуги – 151.24 % , за домашен социален патронаж – 120.17% и такса битови отпадъци – 105.04 %. Най-ниско е отчетеното изпълнение  на таксите за ползване на лагери – 75.38 % и таксите за откупуване на гробни места – 86.91 % От глоби, санкции и наказателни лихви постъпленията възлизат на 789 897 лева или 167 % при уточнен годишен план от 473 000 лева. За отчетния период Общината е получила  214 131 лева приходи от дивиденти и лихви по срочни депозити и текущи банкови сметки. 
	Община Стара Загора през 2011 година е погасила заеми в размер на 1 340 000 лева, от които 140 000 лева към фонд „Флаг”, 200 000 лева инвестиционен банков кредит към  Юро и Еф Джи Пощенска банка АД и 1 000 000 лева главница по емитирани общински облигации през 2005 година.
	Предоставени са трансфери на Министерството на труда и социалната политика по подписан меморандум по Проект „Красива България”  за 77 401 лева за обект: “Основен ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания”.
	През 2011 година от бюджета на община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерството на културата в размер на 180 000 лв. в т. ч. Държавна опера – Стара Загора  - 80 000 лв., Драматичен театър – Стара Загора – 50 000 лв. и Куклен театър – Стара Загора – 50 000 лв. 
	Внесени са данъци в републиканския бюджет в размер на 1 348 741 лева , от които Данък добавена стойност - 1 293 474 лева и Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия -  55 267 лева.
	В края на 2011 година  е реализиран преходен остатък от местни дейности в размер на 1 231 609 лева. Община Стара Загора няма просрочени неплатени задължения към 31.12.2011 година.          
	ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  РАЗХОДИТЕ
	Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2011 година възлиза на 76 521 810 лева, или 90.15 на сто от предвидените за периода. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 46 774 377 лева са изразходвани 44 243 975 лева или 94.59 на сто, за общински дейности са извършени разходи за 32 277 835 лева при план 38 105 929 лева  – 84.71 на сто. 
	От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 35 596 хиляди лева или 46.52 на сто. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 42.97 на сто относителен дял и са в размер на 32 879 хиляди лева. Капиталовите разходи са 4 381 хиляди лева или 5.72 на сто. Следват  текущи трансфери, обезщетения и помощи – 1 633 хиляди лева или 2.13  на сто, субсидии за организации за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 1 470 хиляди лева или 1.92 на сто, лихви по заеми и по общински ценни книжа 295  хиляди лева или 0.39 на сто, стипендии – 268 хиляди лева или 0.35 на сто .  Относителният дял на държавните разходи в общите разходи е 57.82 на сто,  а на общинските разходи -  42.18 на сто.           
	Общия размер и изпълнението на  извършените и разплатени разходи по функции спрямо общите разходи  76 521 810  лева е както  следва  /диаграма № 1/:                                                                                                           
	Наименование на функцията
	Акт. бюджет 2011 г.            
	Отчет
	2011 г.
	Изп. %
	Функция
	1. Общи държавни служби
	5 833 130
	5 495 260
	94%
	Функция
	2. Отбрана и сигурност
	871 238
	610 064
	70%
	Функция
	3. Образование
	34 300 792
	32 446 069
	95%
	Функция
	4. Здравеопазване
	4 333 517
	4 021 484
	93%
	Функция
	5. Соц. осигуряване и социални домове
	9 735 718
	9 302 749
	96%
	Функция
	6. ЖС, благоустр., комунално стопанство и околна среда
	15 132 585
	13 739 914
	91%
	Функция
	7. Култура и спорт
	5 714 388
	4 984 622
	86%
	Функция
	8. Икономически дейности и услуги
	6 449 994
	5 677 223
	88%
	Функция
	9. Разходи,  некласифицирани  в други функции
	2 508 944
	297 306
	12%
	 Всичко  разходи 
	84 880 306
	76 574 691
	90%
	Диаграма № 1
	Извършени са разходи по приоритетни направления както следва /диаграма № 2/:
	 Разходи за детски ясли  –                  3 047 х. лв.
	 Разходи за детски градини –             8 583 х. лв.
	 Разходи за училища  –                     22 232 х. лв.
	 Рехабилитация на улична мрежа –   1 271 х. лв.
	 Изграждане и ремонт на тротоари и площадни
	пространства -                                             1 007 х. лв.
	 Социални дейности  -            8 734 х. лв. 
	 Изграждане и основен ремонт 
	на улична мрежа –                                         1 485 х. лв.          
	 Чистота  –                                    7 829 х. лв.
	 Осветление  –                              1 972 х. лв.
	 Капиталови разходи в размер на -     5 040 х. лв.
	Диаграма № 2
	КАПИТАЛОВИ  РАЗХОДИ
	От планираните за 2011 година  капиталови разходи в размер на 15 260 712  лева,  са усвоени 5 040 203 лева или 33.03  на сто.
	Разпределението на инвестиционните разходи по източници на финансиране е както следва:
	 - целева субсидия за капиталови разходи – при план  860 300 лева  са усвоени  860 299 лева или 100.00 на сто;
	- собствен бюджет – при план  4 236 441  лева са усвоени  3 276 092  лева или 77.33  на сто;
	- от фонд „Приватизация” при планирани 1 374 740  лева са усвоени 521 988 лева или   37.97  на сто;
	- други източници - от разчетените  8 789 231 лева са усвоени 381 824 лева или 4.34 на сто;
	По направление на разходите изпълнението на инвестиционната програма е както следва:
	§ 51 Основен ремонт - От предвидените за основен ремонт средства в размер на 10 402 411 лева са усвоени 1 993 732 лева или 19.17 на сто.   
	Завършени са основните ремонти на административни сгради, четири детски градини, две детски кухни, седем  училища, три ученически стола, младежки дом, четири детски ясли, детска млечна кухня, два пенсионерски клуба, три читалища, три социални дома, спортна зала, плувен басейн, стария театър, изложбена зала „Л. Байер”, къща музей „Градски бит”, библиотека „Родина” - детски отдел, паметник „Самарско знаме”. От завършените обекти с по-големи стойности са: Основен ремонт на „Път ІV-66037 Стара Загора - с. Калояновец  - 448 300 лева, Основен ремонт на СДГ № 24 „Радост” - 59 608  лева, Основен ремонт на ЦДГ № 25 „Ален мак”  -73 938 лева, Основен ремонт на ОДЗ № 58 „Звездица” - 69 841 лева, Основен ремонт на ОУ „Кольо Ганчев” – 236 726 лева,  Основен ремонт на „ІХ ОУ „В. Ханчев” -  66 541 лева, Основен ремонт на VІІ ОУ „М. М. Кусев” - 69 420 лева, Основен ремонт на Младежки дом - 66 908 лева, Основен ремонт на ДЯ № 9 „Роза” - 118 658 лева, Основен ремонт на социалните домове в с. Лясково - 41 161 лева, в с. Сладък кладенец - 35 718 лева, ДДЛРГ „Теофано Попова” -  119 917 лева и други. 
	§ 52 Придобиване на дълготрайни материални активи  - От планираните средства  в размер на 3 787 691 лева са усвоени –  2 587 326 лева или 68.31 на сто. Закупени са компютърна техника, климатици, автомати за талони за платено паркиране, обзавеждане за учебни кабинети, кухненско и друго обзавеждане, като хладилна техника, печки, перални, сушилни и т. н. 
	От завършените  обекти с по-големи стойности са: ЦДГ № 8 ”Българче” - 852 181 лева за изграждането и 54 369 лева за обзавеждане, Газификация на ЦДГ № 8 за 31 924 лева, Газификация на ЦДГ № 58 „Звездица” за 31 957 лева, Доставка и монтаж на отоплителен котел на ЦДГ № 31 за 35 980 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 1 за 19 986 лева, Отоплителен котел за ДЯ № 9 „Роза” за 35 951 лева, Разплащане по проект „За децата на Стара Загора с отговорност и любов” - 116 943 лева, Газификация на СОУ „Железник” за 54 972 лева, „Реконструкция на улично осветление” – 500 000  лева и  „Разширение на Гробищен парк” -  185 604 лева.
	§ 53 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – От предвидените 877 710 лева са усвоени 407 545 лева. Разплатени са готовите проекти от миналата година, нови проекти, преработки, изготвени планове за регулация, парцеларни планове и закупен софтуер.
	§ 54 Придобиване на земя - Усвоени са 3 200 лева, като средствата са изразходвани за обезщетяване на собственици на отчуждени недвижими имоти за общински мероприятия.
	§ 55 Капиталови трансфери -  През отчетния период е предоставен трансфер на Център за психично  здраве  в размер на  48 400 лева.
	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ  СМЕТКИ  И  ФОНДОВЕ
	В специалната извънбюджетна сметка за приходи от приватизация през 2011 година постъпиха  615 882 лева, от които във Фонд за инвестиции и дълготрайни активи – 560 453 лева и във Фонд за покриване разходите по приватизация – 55 429 лева
	На основание чл. 10,  ал. 1 от  Закона за приватизация и следприватизационен контрол постъпленията се разпределят,  както  следва :
	1.  Във фонда за покриване разходите по приватизация   -  9 %.
	2.  Във фонда за инвестиции и дълготрайни активи  -   91 %
	Основните изводи, които следва да се направят  относно изпълнението на бюджета към  31.12.2011 г. в Община Стара Загора са:
	 Община Стара Загора в резултат на стриктно изпълнение на мерките от Антикризисната програма не допусна преразходи и осигури ритмично и без закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски.
	 В условията на финансова криза община Стара Загора продължи да изпълнява своята социална политика.
	 Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват над  57.67 % от извършените разходи през отчетния период.
	 Изпълнена е капиталова програма в размер на  5  040 203 лв.
	ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ  2012
	Предложеният проект за бюджет на Община Стара Загора за 2012 година е разработен и ще се изпълнява в условията на финансова и икономическа криза в страната при запазване равнището на държавно финансиране от 2011 година и продължаваща неблагоприятна тенденция по отношение на продажбите на общинско имущество. Отчитайки нестабилната макроикономическа среда, с бюджетната прогноза за периода 2012-2014 година, правителството обяви намеренията си, че ще продължава да провежда фискална политика, основана на ниски данъци и ограничена преразпределителна роля на държавата при спазване на наложените фискални ограничения, което ще гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и привличане на инвестиции. 
	Рамката на Бюджет 2012 е изготвена при очаквания за икономически растеж, дължащ се както на износа, така и на очакваното възстановяване на вътрешното търсене. За 2012 година прогнозата е за растеж от 2,9 % от Брутния вътрешен продукт. С приемането на бюджета правителството ревизира фискалната цел за 2012 година, залагайки дефицит по Консолидираната фискална програма от 1,3 % от Брутния вътрешен продукт, без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Допълнителната фискална консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на осъществяващата се промяна в структурата му.
	Стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години има съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза за българската икономика и за поддържане на макроикономическа  стабилност. Ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица са едни от най-важните стимули за инвестиции и икономически растеж, поради което и през 2012 година се запазват ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци, чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти, за достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз, съобразно договорените преходни периоди.
	Една от основните цели на бюджетната политика е дългосрочната балансираност и устойчивост на бюджетната система. Параметрите на Бюджет 2012 са в пряка връзка с целите на дългосрочното развитие на България, заложени в стратегия „Европа 2020”. Фискалните правила са сериозна мярка, насочена към постигане на по-добро качество на публичните финанси, като едновременно се дава възможност за тяхното гъвкаво и динамично управление. За постигане целите на фискалната и бюджетна политика ще продължат усилията за усъвършенстване на процесите и повишаване качеството на публичните финанси, чрез реалното прилагане на програмно бюджетиране и въвеждане на секторен подход при финансиране на публичния сектор.
	През последните две години правителството се стреми да прилага политика по доходите, съобразена с ограничените възможности на бюджета, при същевременно запазване на данъчно-осигурителната тежест и ненамаляване нивото на доходите от заплати и пенсии. В условията на възстановяване на икономиката се предприемат мерки за оптимизация на съществуващите структури и персонала в тях, в посока намаление, което ще осигури финансов ресурс за повишаване на работните заплати. Повишаването на доходите на заетите е свързано с провеждане на интензивни и последователни структурни реформи и по-добро обвързване на пазара на труда и образователната система, които да доведат до повишаване на производителността на труда и на конкурентоспособността на икономиката. 
	По отношение на доходите в бюджетния сектор определянето на индивидуалните размери на заплатите ще е в зависимост от провежданите реформи, за оптимизиране на структури и численост на персонала. Основната цел на новия модел на заплащане на служителите в държавната администрация, който се предвижда да бъде въведен от началото на 2012 година, е да се регламентират ясни и прозрачни правила за определяне на заплатите на служителите, на база техния принос за изпълнението на целите и подобряване на резултатите на административните структури.
	Проекто - бюджетът на Община Стара Загора  за 2012 година е разработен в съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания държавен бюджет. 
	По важните акценти в него са:
	 Запазване на данъчната тежест за гражданите и намаляване на туристическия данък за бизнеса;
	 Определяне  размера на общинските такси и цените на услугите на база фактическата им себестойност;
	 Ориентиране на разходите към стимулиране на растежа;
	 Увеличаване на средствата за подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура; 
	 Оптимизиране  числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски;
	 Оптимизиране на разходите за издръжка и ориентиране на същите към програмни бюджети;
	 Относително запазване размера на капиталовата програма, финансирана със собствени средства, и привличане на допълнителни ресурси от европейски и национални фондове.
	Предвидените приходи в Бюджет 2012 възлизат на 79 489.1 хиляди лева от които:
	І. Приходи от държавни трансфери за финансиране 
	на делегираните от държавата дейности –                                            42 705.6 хиляди лева 
	     1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности -            40 250.7 хиляди лева
	     2. Собствени приходи -                                                                             60.8 хиляди лева
	     3. Целева субсидия за капиталови разходи –                                        107.1 хиляди лева
	    4. Преходен остатък от 2011 година -                                                     2 287 хиляди лева
	ІІ. Приходи за финансиране на местни дейности –                             36 783.5  хиляди лева
	     1. Собствени приходи -                                                                     32 365.7  хиляди лева                                                                    
	     2. Обща изравнителна субсидия  -                                                     3 662.4  хиляди лева
	     3. Целева субсидия за капиталови разходи –                                       755.4  хиляди лева
	Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие  с размерите, определени от Общински съвет, с изменените и допълнени Наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.  Въпреки забавените темповете на растеж в икономиката и неблагоприятните привнесени ефекти от кризата, данъчните постъпления в общинския бюджет показват тенденции към повишаване, дължащо се преди всичко на по- добрата събираемост.   
	 През годината ще бъдат погасени 200 хиляди лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от 2005 година и 1 000 000 лева от емитираните общински облигации.
	Планираните разходи за 2012 година са в размер на 78 489.1 хиляди лева. През настоящата година, в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите, в бюджета не се планират увеличения на работните заплати. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, е на база Решение на Министерски съвет  № 265 от 29.04.2011 година. Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част.
	В условията на глобална финансова криза е особено важна ролята на местната власт, по отношение предприемането на мерки за ограничаване на икономическите и фискални рискове, с цел гарантиране на устойчивост и запазване на достигнатата финансова стабилност на Община Стара Загора. 
	При наблюдаващата се влошена икономическа среда е необходимо да нараснат усилията за ефективно и ефикасно използване на ограничения бюджетен ресурс за постигане на фискалните цели и от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. 
	Общината като териториален орган на изпълнителната власт изпълнява множество функции, свързани с решаване на местни проблеми, както и предоставяне на публични услуги на населението и фирмите. Видът, обхватът и обемът на местните дейности и услуги се определя от Общински съвет в зависимост от възникналите потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени средства за текущи и капиталови разходи. Общият обем на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи е в размер, съответстващ на очакваните собствени приходи на общината. 
	През 2012 година общината ще разполага с бюджетни ресурси,  приблизително равни на тези през 2011 година, за реализиране на основните цели, приоритети и дейности, което налага повишаване на усилията за подобряване управлението и ефективността на публичните разходи.
	РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНО
	ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ
	Наименование на
	отчет
	проект
	измен.
	функцията
	2011
	2012
	%
	 
	 
	 
	1. Общи държавни     служби
	3 320 504
	3 054 801
	92.0%
	2. Отбрана и сигурност
	175 125
	278 101
	158.8%
	3. Образование
	27 669 491
	28 376 283
	102.6%
	4. Здравеопазване
	2 649 166
	2 663 552
	100.5%
	5. Социално осигуряване и социални домове
	 8 044 152
	6 295 331
	78.3%
	6. Култура и спорт
	1 272 911
	1 250 825
	98.3%
	7. Икономически дейности и услуги
	589 757
	 
	0.0%
	8. Разходи некласифиц   в други функции
	320 955
	 
	9. Капиталови разходи
	522 870
	465 710
	89.1%
	 Всичко разходи:
	44 243 976
	42 705 558
	96.5%
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
	ПО ФУНКЦИИ
	Наименование на
	Отчет 2011
	Проект 2012
	измен.
	функцията
	%
	1. Общи държавни служби
	2 073 414
	2 368 667
	114.2%
	2. Отбрана и сигурност
	429 215
	550 000
	128.1%
	3. Образование
	2 892 141
	3 043 947
	105.2%
	4. Здравеопазване
	1 168 393
	1 179 665
	101.0%
	5. Социално осигуряване и социални домове
	690 339
	392 237
	56.8%
	6. ЖС, благоустр., комун.     ст-во и околна среда
	13 132 840
	13 842 747
	105.4%
	7. Култура и спорт
	3 194 786
	3 499 203
	109.5%
	8. Икономически дейности и услуги
	4 594 526
	4 689 500
	102.1%
	9. Разходи, некласифиц. в други функции
	297 306
	1 900 000
	 
	10. Капиталови разходи
	3 857 755
	5 317 530
	137.8%
	Всичко разходи:
	32 330 715
	36 783 496
	113.8%
	       Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 78 489 100 лева през 2012 година ще се финансират:
	 заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 35 училища, 25 детски градини и извънучилищните дейности; издръжка на 13 710 ученици и на 4 287  деца в детските градини и извънучилищни дейности  на обща  стойност – 28 361 631  лева;
	 заплати, социални осигуровки и издръжка на 331 служители в общинска администрация, общински съвет и дейностите по отбрана и сигурност и  възлизащи на 6 411 569 лева;
	 заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 10 детски ясли и 60 здравни кабинета в училищата и детските градини, както и тяхната материална издръжка, възлизащи на 3 843 217 лева;
	 заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, домове за деца, дневни центрове за деца и за възрастни, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и домашен социален патронаж на обща стойност 6 687 568 лева;
	 заплати и социални осигуровки на работещите в културни институти, издръжката им и 114.5 бройки субсидирана численост в читалищата, възлизащи на 4 741 000 лева;
	 Поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви – 1 200 000 лева;
	 Поддръжка на чистота – 7 700 000 лева;
	 Улично осветление – 1 700 000 лева;
	 Озеленяване и поддържане на паркове и градини 
	       – 800 000 лева;
	 Ремонт на улици, тротоари и благоустрояване 
	        –  3 000 000 лева;
	 Ремонт на общинска пътна мрежа и зимно поддържане 
	        – 315 000 лева;
	 Облекчения за пътуване на пенсионери и инвалиди 
	       – 690 000 лева;
	 Облекчения за пътуване на ученици – 500 000 лева;
	При преглед на разпределението на всички разходи по функции се вижда, че  най-голям дял от бюджетните средства имат предвидените за :
	 Образование – 39.53 %
	 Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 17.41%
	 Социални дейности – 8.41 %
	 Култура  и спорт – 5.98 %
	 Икономически дейности и услуги – 5.90 %  
	 Здравеопазване – 4.83 %  
	ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2012
	През 2012 година сме предвидили 17 619 хиляди лева за изграждане на значими  обекти на територията на общината, осигурени от следните източници:
	 Целева субсидия от Републиканския бюджет  – 862 500 лева;
	   в т.ч. за изграждане и основен ремонт 
	на общински пътища                                              – 484 300 лева;
	 Собствени приходи                       – 5 794 340 лева;
	      - собствен бюджет                        –  4 920 740 лева;
	      - фонд “Приватизация”                     – 873 600 лева;
	      - ОП “Регионалноразвитие”        – 10 962 589 лева;
	Инвестиционната програма на Общината през 2012 година ще се финансира основно от собствени общински приходи и по ОП «Регионално развитие». Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет сe запазва на нивото на миналата  година.
	Недостигът на средства за капиталови разходи през 2012 година от целева субсидия и ограничените ни възможности за повишаване  на собствените ни  приходи определят европейските фондове като основна възможност на местната власт за  успешна реализация на инвестиционни намерения. Община Стара Загора има осигурено финансиране чрез сключени вече договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ Регионално развитие” в размер на  10 962 589 лева за обект „Подобряване физическата и жизнена среда в кв. Железник”- 6 935 155 лева и за обект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция” - 4 027 434 лева.
	В процес на разработка са още пет проекта, с които Община Стара Загора ще кандидатства по Оперативните програми, финансирани от  Европейските фондове,  на обща стойност 119 934  хиляди лева:  
	 “Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” за 52 037 750 лева.
	 “Интегриран воден проект на Община Стара Загора по ОПОЗ” с приблизителна стойност 25 545 000 лева.
	 “Модернизация на отделение по лъчелечение към КОЦ Стара Загора по ОПРР на стойност 6 770 801 лева. 
	 Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за 30 656 683 лева.
	 „Подкрепа за деинституционализация на социални институти, предлагащи услуги за настаняване на деца в риск“ с индикативна стойност на проекта 4 924 000 лева.
	За изпълнението на тези проекти са необходими парични ресурси, както за съфинансиране, така и за предварително плащане на извършените видове работи и услуги. Тези средства предвиждаме да осигурим, чрез поемане на допълнителен дълг от фонд „Флаг”, в размер до 5 700 000 лв., при следните параметри:
	 Обезпечение – собствени приходи;
	 Максимален лихвен процент - до 6%
	 Максимален размер на таксата за управление – до 0.01%
	 Максимален размер на таксата ангажимент – до 0.5%
	За финансиране по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика сме кандидатствали  за обект „Ремонт на Дом за стари хора ” в с. Старозагорски минерални бани  на обща стойност 520 000 лева, от които  приносът на общината е в размер на 120 000 лева.
	По - важни обекти от инвестиционната програма на общината за 2012 година:
	 АБ "Зора"-сграда на бивша ДГ
	70 000
	лева
	 ЦДГ № 4 "Бреза"
	460 633
	лева
	 ЦДГ № 7 "Светулка"
	908 626
	лева
	 ЦДГ № 5 
	508 112
	лева
	 ЦДГ № 11 "Загоре" – кухненски блок
	52 400
	лева
	 ЦДГ № 25 "Ален мак"
	100000
	лева
	 ЦДГ № 20 "Мир"
	527 760
	лева
	 V-то ОУ "М.Станев"
	1 532 580
	лева
	 ХІ-то ОУ "Георги Райчев"
	1 468 407
	лева
	 ХІІІ-то ОУ "П.Хилендарски"
	1 176 408
	лева
	 СОУ "Максим Горки"
	1 113 495
	лева
	 Бл.кв."Ж-ник" от ІІІ - ХІ група поз.1
	5 519 341
	лева
	 Бл.кв."Ж-ник" от ІІІ - ХІ група поз.2
	1 104 433
	лева
	 Бл.кв."Ж.ник" от ІІІ - ХІ група поз. 3
	254 054
	лева
	 Библиотека "Захари Княжески"
	208 301
	лева
	 Път Стара Загора-с.Люляк
	500 000
	лева
	 ДВХФУ гр.Стара Загора
	130 000
	лева
	 КПС - външни връзки кв."Зора"
	160 000
	лева
	 КПС - външни връзки кв."К.Ганчев"
	240 000
	лева
	 Улично осветление
	500 000
	лева
	 Светофар 
	100 000
	лева
	 Кръгово движение кв."Зора"
	315 000
	лева
	 Улица "Евридика"
	85 000
	лева
	 Улица "Орфей"
	90 000
	лева
	 Улица "Армейска"
	90 000
	лева
	 Детски площадки -10 бр.
	100 000
	лева
	 Спортни площадки
	100 000
	лева
	 Осветление  на ст."Берое"
	431 800
	лева
	 Гробищен парк
	200 000
	лева
	 Превръщане на културно -
	исторически паметници в
	туристическа атракция
	4 027 434
	лева
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