Утвърждавам,
Кмет: / п/
/ Радослав Ревански/
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР
/ ПЛАН – ГРАФИК/
За бюджетната процедура на Община Белица за 2017 г.
Етап 1: Бюджетен анализ, преглед и обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. и бюджетните прогнози за 2018 и
2019 година.Разработване на окончателен проект за бюджет за 2017 г.
№ по ред

Процедури

Участници

1.Организация на дейностите по актуализация на бюджетните разчети, параметри и показатели

Срок
за 2018 и 2019 г.

Съставяне на проект на бюджет на община Белица за 2017 г., индикативен годишен разчет за
сметките на средствата от ЕС и средносрочни бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.
кмет,зам.кметове, секретар,
ДД АИФО,гл.счетоводител
Ст.експерт бюджет и
Счетоводство

30.11.2016 г.

2. Разработване на индикативен годишен разчет за сметките на средства от ЕС по основни показатели.
Планиране на средствата за общинско съфинансиране, допълнително финансиране и осигуряване на
временни безлихвени заеми при изпълнение на проекти по оперативни и други програми и договори.
кмет,зам.кметове, секретар,
03.12.2016 г.
ДД АИФО,гл.счетоводител
Ст.експерт бюджет и
Счетоводство
3. Анализ на състоянието на общинския дълг и прогноза за динамиката на дълга.Прогнозите да състоянието и динамиката на
общинския дълг и разчетите на плащанията по дълга- дължими главница, лихви, такси,други разходи по общинския дълг,
разчетите за максимален размер на новия общински дълг и максимален размер на общинския дълг в края на годината.
Кмет, зам.кмет по финансите
Дирекция АИФО
03.12.2016 г.
4. Анализ и прогнози на финансовите показатели на контролираните от общината дружества, в т.ч. очакван финансов резултат.
Кмет, зам.кмет по финансите
03.12.2016 г.
Дирекция АИФО
5.Анализ на собствените приходи, бюджетните взаимоотношения и финансирането.Сравнителен анализ на данъчните
прогнози на база отчет към 30.10.2016 г., и прогноза за очакваното изпълнение към 31.12.2016 г.Анализ на текущото
изпълнение, анализ на облозите, недоборите и събираемостта.Анализ на приходите с еднократен характер.Преглед на
местните такси, цени на услуги и права, наеми и други приходи. Преглед и анализ на общинската собственост. Анализ на
трансферите, временните безлихвени заеми, анализ на операциите с финансови активи.
Зам.кмет по финансите,
03.12.2016 г.
ДД АИФО, гл.счетоводител,
Ст.експерт местни приходи,
6. Анализ на изпълнението на капиталовата програма за 2016 г. и организация на дейностите за планиране на
инвестиционните разходи за 2017 г.Разходите за капиталови вложения се планират по предварително съгласувани проекти,

отделно от текущите разходи.Съгласуват се източниците на финансиране . Анализ на незавършените обекти от предходни
години.
Кмет, зам.кмет по финансите
Дирекция АИФО
03.12.2016 г.
7. Разработване на окончателен проект на бюджета на общината за 2017 г. в частта местни дейности.
Зам.кмет по финансите,
ДД АИФО, гл.счетоводител,
Ст.експерт местни приходи.

03.12.2016 г.

8. Оповестяване на датата на публичното обсъждане на Проектобюджета за 2017 г. на интернет страницата на общината и
местните средства за масово осведомяване. Кметът на община Белица оповестява датата на публичното обсъждане на
Проектобюджета за 2017 г. на интернет страницата на общината и местните средства за масово осведомяване.
Кмет,зам.кметове,
Секретар,ДДАИФО

в сроковете
определени в
ЗПФ

9. Представяне на Проектобюджета за 2017 г., индикативен годишен разчет за сметките на средства от ЕС и средносрочната
бюджетна прогноза на интернет страницата на общината.Предоставяне на проекта за бюджет за 2017 г. за публично
обсъждане от местната общност. Кметът на Община Белица предоставя проекта за бюджет за 2017 г., индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз и средносрочните бюджетни прогнози на местната общност за
запознаване и предложения.Обсъждане на определените цели и възможностите за тяхното постигане.Отразяване на
мненията и препоръките при запазване на баланса на бюджета.
Кмет,зам.кметове,
в сроковете
секретар, ДД АИФО
определени в
ЗПФ
10. Съставяне на проект за бюджет в частта за делегираните от държавата дейности/ След приемане на ЗДБРБ за 2017 г. и
ПМС за изпълнението му.Обсъждане с ръководителите на дирекции и второстепенните разпоредители с
бюджет.Разработване съгласно изискванията на Министерство на финансите, при съответствие на бюджетните
взаимоотношения със ЗДБРБ за 2017 г.
Кмет,зам.кмет, директори на
дирекции, счетоводители на
второстепенни разпоредители с бюджет,
ст.експерти бюджет и счетоводство
След приемане
на ЗДБРБ за 2017 г.
10. Балансиране на окончателен проектобюджет на община Белица за 2017 г., придружен с разчети по показатели по ЕБК,
индикативен годишен разчет на сметките на средства от ЕС и средносрочната бюджетна прогноза.
Кмет,зам.кмет, директори на
Срок: до 15 дни
дирекции, ст.експерти бюджет от обнародване
и счетоводство
на ЗДБРБ за 2017г.
11.Представяне на проекта на бюджет за 2017 г.,индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и
средносрочни бюджетни прогнози пред общинския съвет.Кметът на общината внася с докладна записка / Предложение/ в
общинския съвет окончателен проект на общинския бюджет за 2017 г. с проект за решение за приемане бюджета на
общината за 2017 г., индикативен годишен разчет за сметките на средства от ЕС и средносрочни бюджетни прогнози.
Кмет, председател на
Общински съвет

до 20 работни дни от
обнародване на

ЗДБРБ за 2017 г.
Етап: 2 Приемане на бюджета
1.

Разглеждане на Проектобюджета за 2017 г., индикативния годишен разчет за сметките на средствата от ЕС и
средносрочните бюджетни прогнози от комисиите към общинския съвет.Председателят на общинския съвет
разпределя внесения Проектобюджет за 2017 г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и
бюджетните прогнози за становище от всички постоянни комисии.Водеща е комисията по финанси и
бюджет.Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджета за 2017 г., индикативния годишен разчет за
сметките на средствата от Европейския съюз и средносрочните бюджетни прогнози и дават становище по тях.
Председател на общински съвет
След внасяне от
Председател на Постоянната комисия кмета
по бюджет и финанси
Председатели на постоянни комисии
към общински съвет
кмет, зам.кметове,ДД АИФО

2.

Приемане на бюджета за 2017 г.Общинският съвет приема с решение бюджета за 2017 г. и одобрява максимален
размер на новите задължения за разходи, максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени през
2017 г., размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г., лимит за поемане на
нов общински дълг и максимален размер на общинския дълг в края на 2017 г., индикативен разчет за сметките на
средства от ЕС, актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и други нормативно определени
показатели за 2017 г.
Кмет, председател на общ.съвет
Председателите на постоянните
комисии
Общинските съветници

3.

4.

5.

до 15 работни дни
от внасянето от
кмета.

Публикуване на бюджета за 2017 г. на интернет страницата на общината,Бюджетът на общината се публикува на
интернет страницата на общината след приемането му от общинския съвет.
Секретар, ДД АИФО
До 10 работни дни
от приемането от
Общински съвет.
Разпределение на бюджета за 2017 г. по тримесечия. Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия.

ДД АИФО, ст.експерти След влизане в сила на
Бюджет и счетоводство решението за приемане
на бюджета
Представяне на бюджета за 2017 г. в областно поделение на Сметната палата и в МФ.
ДД АИФО, ст.експерти
Бюджет и счетоводство
до 1 месец ,след
приемането на
бюджета за 2017 г.
от общински съвет.
Етап : 3 Изпълнение и отчитане на бюджета
1.Мониторинг на приходите , помощите , даренията бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и
финансирането в бюджета за 2017 г., сметките за средства от ЕС .

Кмет, зам.кмет,финансов
срок постоянен
Контрольор, вътрешен одитор
ДД АИФО, гл.счетоводител
2.Изготвяне и представяне в общински съвет на информация за изпълнението на общинския бюджет, сметките на
средства от ЕС, и други нормативно определени показатели и информация за полугодието на 2017 г.Публикуване на
информацията на интернет страницата на общината.След представяне на информацията в общинския съвет , кметът
на общината информира местната общност за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от ЕС и
публикува информацията на интернет страницата.Кметът представя в МФ информация за полугодието по указание на
МФ.
Кмет, ДД АИФО, гл.счетоводител,
31.07.2017 г.
Ст.експерт бюджет и счетоводство
3. Изготвяне на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. Основни процедури са уточняването на
плановите данни по приходната и разходната част на бюджета, изготвяне на обобщен отчет за касовото изпълнение.
Кмет,
ДД АИФО, гл.счетоводител
15.08.2017 г.
Ст.експерт бюджет и счетоводство
4. Внасяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. пред общински съвет. Годишният отчет се
придружава от отчет за изпълнението на сметките за средствата от европейския съюз и други нормативно
определени показатели.
Кмет, председател
до 31.08.2017 г.
На общински съвет
5. Публично обсъждане на годишния отчет, по ред, определен в Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Белица.
Кмет, председател

до 30.09.2017 г.

На общински съвет

6.

Публикуване на интернет страницата на общината на приетия отчет за изпълнение нато на бюджета, отчет на за
изпълнението на сметките за средствата от ЕС, нормативно определена отчетна информация.
ДД АИФО,гл.счетоводител

10 работни дни
от датата на
приемането

Забележка: В процеса на изпълнение на бюджетния календар са допустими изменения и допълнения, произтичащи
от промени в нормативната уредба и указания от МФ, засягащи утвърдените процедури, отговорности и срокове

Изготвил:
Йорданка Първанова
Директор Дирекция АИФО

