ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2007 ГОДИНА
Бюджетът на община Пещера за 2007 година приключи с общо приходи в размер
на 9119886 лв, в т.ч. общо местни приходи 2349812лв, изпълнени на 155,6 на сто
спрямо първоначалния бюджет и 103 на сто спрямо актуализирания, субсидии от
централния бюджет 4152380 лв, в т.ч. 290100 лв целева за капиталови разходи,
трансфери 492957 лв,усвоен дългосрочен заем от 1571307лв,преходен остатък от
659807лв и платени данъци по ЗДДС и ЗКПО – 92398лв и погашения по дългосрочен
заем – 125000лв и други.В изпълнението на местните приходи най-голям дял заемат
местните такси 919078лв, следвани от имуществените данъци 584477лв, неданъчните
приходи 225203лв, глоби, санкции 19366лв, приходи от операции с общинско
имущество 613623лв , от концесии 13037лв, от дарения – 50079лв и др.
През 2007 година се осигуриха средства за изплащане на работна заплата,
осигурителни вноски от работодателя за ДОО и ЗО, нормална работа на всички
дейности, финансирани от общинския бюджет, социални разходи, основни и текущи
ремонти, придобиване на ДМА, благоустрояване, поддържане на чистота, осветеност,
околна среда в трите ни населени места и други.
Най-висок дял от разходите по бюджета заема функция „Образование”- 32,3 на
сто с общо разходи -2749274лв, в т.ч. 194007лв за дофинансиране на дейности
държавна дейност и 279228лв местни разходи за издръжка на ЦДГ, лагер и
други.Разходите за функция „Здравеопазване” не са високи – 113452лв, която обслужва
системата на образованието в яслените групи към ЦДГ и 8 -те здравни кабинета към
училищата и детските заведения. Функция”Социално осигуряване и грижи” осигурява
дейностите на Дневния център за деца и младежи с увреждания с 36 места, Домашен
социален патронаж с 130 хранещи се лица в пенсионна възраст и клубовета на
пенсионера и инвалица в 3-те ни населени места .Тук са отчетени и разходите за
работещите по програми за заетост на МТСП. Разходите за функция „Почивно дело,
култура, релегиозни дейности” отчита 344738лв, в т.ч. 63086лв целева субсидия и
19700лв от местни приходи за финансиране на читалищата на територияна на общината
и 261952 лв за поддържане на музейната сбирка, художествената галерия, празници от
местно и национално значение, ансамбъл”Славейче”, общнски вестник, РТВ и други.
В разходите по параграфи с висок относителен дял са разходите за работна
заплата и издръжка – 26,3 и 26,2 на сто. Характерното за този отчет на бюджета е че
капиталовите разходи заеха първото място с обща стойност 2760261лв, в т.ч. 290100
целеви средства от Централния бюджет , 1571307лв от дългосрочен заем и собствени
приходи, извънбюджетни сметки, фонд „Красива България”и трансфери от ПУДООС и
МРРБ. През тази година се изградиха изцяло или частично много улици едновременно
с подмяна на питейните водопроводи, тротоарни площи, санираха се общински сгради.
Голям обект бе ул.”М.Такев”, на която се извърши цялостна реконструкция. Подмени
се питейния водопровод, както и отклоненията до частните имоти с полиетиленови
тръби, изгради се и стопански водопровод. Едновременно с това всички
експлоатационни дружества реализираха инвестиционните си намерения – изградиха се
газопроводи, положиха се оптични кабели на двете кабелни телевизии и БТК, изгради
се нова мрежа ниско напрежение и изцяло се подмени уличното осветление.Изградиха
се изцяло нови тротоари,бордюри и пътна настилка. Предстои полагане на
износоустойчения слой на пътната настилка.

При обсъждането на бюджета и поставянето на внимание от страна на граждани
се извършиха разходи за обзавеждане на клубовете на пенсионера и инвалида,
финасиране на ремонтни дейности за читалище „Развитие”, проектиране и изграждане
на улици в с.Кап. Димитриево.
Общината приключи бюджетната 2007 година с извършени и изцяло разплатени
разходи и преходен остатък от 659807лв, в т.ч. с целеви характер 335192лв.
.

