
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА  2011 ГОДИНА НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

   

  Проектът за Бюджет 2011 г. на Община Мездра е разработен 

съобразно изискванията на действащите законови и подзаконови 

нормативни документи, предложенията на гражданите и ръководителите 

на бюджетните дейности и заведения и очакваното влияние на финансово-

икономическата криза. 

 На основание чл.чл.24 и 28 от Закона за устройството на държавния 

бюджет, във връзка  с разпоредбите на Закона  за държавния бюджет  на 

Република България за 2011год. и разпоредбите на  Постановление № 334 

на Министерския съвет от 29.12.2010 година   за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2011 год.  при съставянето на бюджета 

на общината са спазени основните принципни насоки. 

 На основание чл.8, ал.2 от Закона за общинските бюджети, 

Министерски съвет прие Решение № 715 от 01.10.2010 година за разделяне 

на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети на местни и 

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности през 2011 г., изменено  с Решение № 

850  на Министерски съвет от 29 октомври 2010 г. в частта за функция 

„Здравеопазване”. 

 Нормативната база по съставянето и изпълнението на общинския 

бюджет за 2011 година не търпи съществени промени. Познаването и 

спазването на законовите разпоредби има пряко отношение към 

бюджетния процес. 

 Най важните нормативни промени, които влияят върху 

разработването и приемането на общинския бюджет се съдържат в 

следните документи: 

- Закона за държавния бюджет за РБ 2011 година; 

- Закон за изменение и допълнени на Закона за местните 

данъци и такси; 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за управление 

на отпадъците; 

- Закон за подземните богатства; 

- Закон за водите; 

- Закон за изменение  и допълнение на Закона за народната 

просвета. 

 С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. е определен размера на  

взаимоотношенията на централния бюджет с бюджета на общината под 

формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 077 

611 лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 

1 222 100 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища 62 000 лв., целева субсидия за капиталови разходи 366 



400 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 

242 600 лв. 

 С чл.11, ал.2 на ЗДБРБ за 2011 г., съгласно приложение № 6.1 и 

приложение № 6.2  са определени  размерите на стойностните и натурални  

показатели на общината за делегираните от държавата дейности по 

функции "Общинска администрация","Отбрана", "Образовование" , 

"Здравеопазване", "Социални грижи" и " Култура". 

Бюджетните взаимоотношения на общината с централния  бюджет са 

определени чрез Механизма за определяне на субсидиите за общините от 

централния бюджет за 2011 година по Приложение № 5  към чл.10, ал.1.  

 Общинският бюджет е съставен в лева по пълна бюджетна 

класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, 

дейностите, групите и функциите на държавния бюджет, определени с 

Единната бюджетна класификация  за 2011 година.  

 Бюджета  на общината за 2011 година  е разработен  за финансиране 

на делегирани от държавата  дейности; дофинансиране на държавните 

дейности с  местни приходи ; местни дейности и общо. 

  

 ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ: 

 В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, 

прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско 

имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните 

взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 

2011 г. 

 За 2011 година по приходната част на общинския бюджет са 

разчетени средства в  размер на 11 563 130 лв./Приложение № 1/ 

 Относителното тегло на отделните приходи спрямо всичко приходи 

по бюджета е както следва: 

 Собствени приходи      37.13 на сто 

 Взаимоотношения с ЦБ            66.83 на сто 

  в т.ч.: 

   обща  субсидия                    52.56 на сто 

   трансфери за местни дейности       11.11 на сто 

   целева суб. за кап.разходи            3.17 на сто 

 Временни безлихвени заеми            - 3.22 на сто 

 Финансиране на дефицита           -  0.74 на сто 

 І. ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛИГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

 Предвидените със ЗДБРБ за 2011 година, чл.10, ал.1, размери на 

бюджетни взаимоотношения между централния бюджет  и на община 

Мездра са, както следва: 

  - средства за финансиране на делегираните от държавата дейности- 

 обща  субсидия в размер  на                       6 077 611 лв. 



 Разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегираните 

от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи (без 

средствата за изграждане и основен ремонт на общински пътища) се 

извърши в изпълнение на  с чл.13 ал.1 и чл.13 ал.2  от ЗДБРБ за 2011 

година както следва: 

1.обща субсидия:        

 - за първо тримесечие -      30 на сто  1 823 283 лв.  

 - за второ тримесечие -       25 на сто   1 519 403 лв.  

 - за трето тримесечие -       20 на сто  1 215 522 лв. 

 - за четвърто тримесечие -  25 на сто  1 519 403 лв.  

Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2010 година, общата субсидия в 

настощия разчет е по-малко с 309 394 лв.  Общата субсидия зависи от 

натуралните показатели и стандартите за издръжка, които са одобрени с 

Решение 715 и 850 на М С. 

Отдаването под наем се предоставя на училищата, сами да извършват тази 

дейност като системи на делегирани бюджети. Наемите за 2011 година са 

10 903 лв.планирани по прихода  на бюджета на съответното училище. 

 Остатък  в лева по сметки от предходен период  237 240 лв. 

 Всичко приходите за "делегирани от държавата дейности" по 

първоначален план са 6 325 754 лв. /Приложение № 1/ 

 

 ІІ. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 В частта на приходите  с местен  характер, въз основа на извършен 

анализ на изпълнението на същите за предходната година и като се взети 

предвид тенденциите в развитието на иконономиката, както и 

нормативните промени, са заложени като прогноза постъпления от  

имуществени и други данъци (местни данъци,вкл.патентен 

данък),общински такси, приходи от доходи на собственост, други 

неданъчни приходи , трансфери за местни дейности (обща изравнителна 

субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища ), утвърдени с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 година, размера на 

средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са разчетени 

за финансиране на обекти в  местните дейности.  

Прогнозата  за приходите  от  имуществени и други данъци  са 607 000 лв.;  

общински такси и други неданъчни приходи в размер на 3 675 670 лв. за 

2011 година.  

След направената разработка от общинската администрация за 

постъпленията от приходите за местни  дейности се предлагат  за 

общината следните  имуществени  и други данъци  и неданъчни  приходи: 

- окончателен патентен данък          30 000 лв.  

 - имуществени данъци           574 000 лв. 

 - други данъци               3 000 лв. 

 - приходи  и доходи от собственост              222 000 лв. 



- общински такси                 1 442 100 лв. 

- глоби, санкции             10 100 лв. 

- други неданъчни приходи       1 306 670 лв. 

- внесен данък върху приходите        - 15 200 лв. 

- пост. от прод. на нефинансови активи        500 000 лв. 

- приходи от концесии           210 000 лв. 

Всичко собствени приходи               4 282 670 лв. 

Взаимоотношения с централния бюджет 1 650 500 лв. 

В т.ч. - обща изравнителна субсидия                       1 222 100 лв. 

       - зимно поддържане и снегопочистване         62 000 лв. 

         - целева субсидия за кап. р-ди                     366 400 лв. 

 Обща изравнителна субсидия по чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2011 

година се предоставят,  определени по чл.13,ал.3 от ЗДБРБ до 31 януари 50 

на сто -  611 050 лв. и до 30 юни – останалите 50 на сто – 611 050 лв. 

 Зимно поддържане и снегопочистване на общинските  пътища  
се предоставя  на общината 75 % до 20.01.2010 година и  останалите до 30 

октомври 25 % . 

Временни безлихвени заеми  - възстановяване на получен заем от 

извънбюджетни сметки в размер  на 372 500  лв. отразени с минус по 

бюджета. 

Заеми от други банки в страната –   погасяване на заем  месечна  

вноска от   29 166 лв. и за годината 349 992 лв. отразен с минус по 

бюджета. 

 Преходен остатък от  26 698 лв. в т.ч.:  от дарения за ДДМУИ  - 26 

698  лв., който формира общия приход по бюджета на местните  дейности . 

 Всичко приходите за местни дейности  - 5 237 376 лв. 

/Приложение № 1,2/ 

 

 ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ: 

 Разчетени са средства за финасиране на разходите по общинкия 

бюджет в размер на 11 563 130 лв. /Приложение № 1,3/ 

От тях:  

 -    за заплати на персонала                   43.04 на сто  

- други възнаграждения и плащания              4.80  на сто 

- вноски от работодатели             9.26 на сто 

- издръжка                     33.17 на сто 

- стипендии                       0.43 на сто 

- помощи                        0.33 на сто 

- субсидии                             2.11 на сто 

- разходи за членски внос                     0.03 на сто 

- капиталови разходи                      5.87 на сто 

- разходи за лихви              0.96 на сто 

 



Относителният дял на разходите по функции към всичко разходи е 

както следва: 

 -   Общи държавни служби          14.26 на сто 

- Отбрана и сигурност                    1.25 на сто 

- Образование                    43.78 на сто 

- Здравеопазване             3.05 на сто 

- Социално осигуряване и грижи         10.75 на сто 

- Жилищно строителство, БКС         17.91 на сто 

- Култура               4.28 на сто 

- Икономически дейности и услуги          3.76 на сто 

- Разходи некласифицирани в др. функции   0.96 на сто 

-  

І. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

 При съставянето на общинският бюджет размерът на разпределените 

бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата 

дейности  не могат да бъдат по-ниски от определените такива с чл. 11, ал. 

1 от ЗДБРБ за 2011 г. 

 Преходният остатък на 31.12.2010 година от 237 240 лв. за 

делегираните от държавата дейности са разпределени по функции и 

дейности по своето предназначение. /Приложение № 9  / 

Разходите за делегираните от държавата дейности се формират: 

 от определените стандарти за 2011 г. в размер на  6 077 611 лв.; 

 преходен остатък от 237 240 лв.; 

 собствени приходи  10 903 лв. 

 За финансиране на разходите за делегираните  от държавата 

дейности са разчетени средства в размер на  6 325 754 лв.  

 През 2011 година финансирането на делегираните от държавата 

„Общинска администрация”, „Образование”,„Здравеопазване” и 

„Социално подпомагане,осигуряване и грижи” , „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности” и „Икономически дейности и услуги” се извършва 

по единни разходни стандарти. 

 Средствата за заплати за 2011 г. за делегираните от държавата 

дейности са в рамките на определените по стандарт средства, като 

увеличение на заплатите се наблюдава само в функция „Образование”, а 

всички останали функции и дейности- Общинска администрация, 

Здравеопазване, Социални дейности и Култура са на ниво 2008 година. 

Разчетени са средства за „други възнаграждения  и плащания” включващи 

всички разходи по извънтрудови правоотношения и предстоящи разходи 

за обещетения. 

 В осигурителната политика за 2011 година са направени следните 

промени: 

 - здравно осигурителната вноска на 8 на сто; 



 -осигурителните вноски за фонд „ Пенсии”  от 16 на сто са 

увеличени  на 17.8 на сто.; 

 - държавата участва във фонд „Пенсии” с трансфер в размер на 12 на 

сто. 

 - фонд „ТЗПБ” е от 0.5 на сто   на 0.7 на сто. 

Числеността на персонала в общинска администрация и средствата за 

брутните трудови възнаграждения за всички дейности се определят от 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината, без средствата за 

възнаграждения в дейностите, прилагащи системата на делегираните 

бюджети. 

 Министерски съвет прие Решение 715 от 01.10.2010 г. за разделяне 

на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и 

делегирани от държавата дейности  през 2011 г. Размерът на средствата за 

делегираните от държавата дейности във функциите  „Образование”, 

„Здравеопазване”, „ Социално подпомагане, осигуряване и грижи”, 

„Почивно дело, култура,религиозни дейности” и „Икономически дейности 

и услуги” се определят съобразно единните разходни стандарти по 

приложение № 1  от решението и натуралните показатели за съответните 

дейности, а за функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска 

администрация” – съгласно единните разходни стандарти по приложение 

№ 2 към т.2 и натуралните показатели. 

 Натуралните показатели в делегираните от държавните дейности, 

финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните 

отраслови министерства. 

 Съгласно единната бюджетна класификация за страната, разходите 

се разделят на: 

 Средствата за  работни заплати  планирани  в размер на               

3 937 636 лв.;  

 за други възнаграждения и плащания са подсигурени 299 960 

лв. 

 социални осигуровки от работодатели за ДОО – 634 819 лв.;   

 здравно осигурителни вноски  от работодатели –  201 231 лв.;  

  и за текуща издръжка  -  986 783 лв.; 

  стипендии  49 499 лв.; 

 субсидия –  207 936 лв.; 

 

 Съгласно чл.32, ал.2 от ПМС  № 334  за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2010 година средствата за социално-

битово и културно обслужване на персонала се определят в размер на 3 % 

от плановите средства за работната заплата на лицата назначени по 

трудови правоотношения. 

 Относителното тегло на разходите по функции за делегираните от 

държавата дейности  спрямо общите разходи е както следва: 



 Общи държавни служби    13.45 на сто 

 Отбрана и сигурност               2.27 на сто 

 Образование              64.84 на сто 

 Здравеопазване        5.49 на сто 

 Социално осигуряване и грижи            10.59 на сто 

 Култура        3.35 на сто 

 Икономически дейности     0.01 на сто 

 Относителният дял на отделните видове разходи по ЕБК към 

общите разходи е както следва: 

 - заплати за персонала             62.25 на сто 

 - други възнаграждения и плащания            4.74 на сто 

        - осигурителни вноски от работодатели            13.22 на сто 

 - издръжка               15.60 на сто 

 - стипендии                0.78 на сто 

 - субсидии на орг. с нестоп. цел        3.29 на сто 

 - капиталови разходи       0.12 на сто 

  От 2009 г. в делегираните от държавата дейности по 

образование са въведени нови единни разходни стандарти  в 

образованието за: дете от 3 до 5 години в ЦДГ и ОДЗ, дете  в яслена група  

в ОДЗ осигурява само разходите за помощния персонал в яслените групи. 

 В стандарта за дете в подготвителна група  в  ЦДГ  са разчетни 

средства за  издръжка на децата съгласно чл. 20 ог Закона за нородната 

просвета. 

 Съгласно §53  от ЗДБРБ за 2011 година ПРБК задължително 

разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за 

съответната дейност до 28.02.2011 г.  

 За финансиране на  разходите за функция "Образование" са 

разчетени  средства в размер на 4 101 691 лв. 

 Освен средствата по единни разходни стандарти са определени 

допълнително средства, както следва: 

- по 14 лв. на ученик от редовната форма на обучение за 

извънучилищни дейности  в размер на 24 444 лв.; 

- по 23 лв. на ученик от редовната форма на обучение за 

подобряване на материално-техничаската база на училищата. Средствата 

се предоставят на училищата по формула на база на броя на учениците 

редовна форма на обучение;  

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи 

в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас; 

- целодневна организация на обучение и столово хранене на 

пътуващите ученици към средищните училища; 

- целодневна организация на учебния ден на обхванатите в І 

клас ученици. 



В единните разходни стандарти по образование не са включени 

средства за стипендии на ученици, за учебници и учебни помагала, за 

безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст и за компенсиране 

на част от транспортните разходи на педагогическия персонал. 

 ПРБК утвърди формула за разпределение на средствата по единните 

разходни стандарти между училищата, след обсъждане с директорите от 

съответната дейност. Със ЗДБРБ са делегирани права на директорите на 

училища те сами да определят числеността на персонала, заплати както и 

текущата издръжка. 

Първостепения разпоредител с бюджетни кредити утвърждава бюджета на 

училището, детската градина и обслужващото звено. 

Разходите в общообразователните училища са в размер на 2 742 447 

лв. ; за професионални училища и паралелки в СОУ 119 143 лв.    

Натуралните показатели са за брой ученици 1662 в 

Общообразователните училища; стопанско управление, информатика, 

производство и преработка 84 броя;  самостоятелна  форма на обучение – 

48 броя;  ученици със СОП 4 броя. 

ПРБК утвърди формула за детските градини. В бюджета са предвидени 

средства в размер на 1192 430 лв. Натуралните показатели са  следните:  за 

деца от 3 до 5 години – 308 бр.деца; яслена група към ЦДГ и ОДЗ – 237 бр. 

деца; подготвителна  целодневна група  в детска градина на 5 и 6 години -

308 броя деца. 

 Реализираните в края на 2010 година икономии/преходен остатък/ по 

бюджетите на училищата и детските градини прилагащи системата на 

делегиран бюджет общо възлизат на 139 600 лв. и същите са включени по 

бюджетите им за 2011 г. 

 За функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 

финансирането се извършва по единни разходни стандарти, определени с 

РМС  № 715 от 01.10.2010 година. Те обединяват всички разходи – заплати 

и други възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски 

от работодатели, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на 

персонала. Натурални показатели по Приложение № 6.2 към чл.11,ал. 2 от 

ЗДБРБ са предвидени по бюджета на общината средства за дейност "Дом 

за деца и младежи с умствена изостаналост "   брой места 66 бр.; за 

дейност “Защитено жилище”  6 броя потребители ; „Дом за стари хора” 20 

бр. места и за дейност”Преходни жилище” 6 бр.потребители. Всичко за 

функцията 669 929 лв. 

 За функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности, 

група "Култура" 

 дейност „Спорт за всички” – неизразходените  3827 лв. от 2010 

година за спортни дейности на учениците и на децата в детските градини 

по ПМС 129 от 2000 г.не все възстановяват и се използват  за същите цели 

през 2011 г.;  



 дейност „Читалища” се финансират по единни разходни стандарти, 

в които са разчетни средства за заплати, други възнаграждения  и 

плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от 

работодатели и за издръжка . Средствата са разпределени от комисия, 

определена със заповед на кмета, включваща представител на общината и 

всяко читалище. Субсидирани бройки 36  за 207 936 лв.  

Всичко за функцията – 211 763 лв. 

 За функция "Здравеопазване" са въведени единни разходни 

стандарти за финансиране на здрвни кабинети, детски ясли, детски кухни 

яслени групи в ОДЗ. 

 дейност „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи към 

ОДЗ” – в стандартите дете от детска ясла, дете в детска кухня и 

медицинско обслужване на дете в ОДЗ  са разчетени средства за заплати, 

други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от 

работодатели  и средства по ЗБЗУТ. Стандарта за тази дейност е 

разработен в сътветствие с Наредба  № 26  от 2008 година за устройството 

и дейността на детските ясли и детски кухни. Средствата са за 139 броя 

деца в яслена група към ОДЗ,детски кухня 70 броя деца и средства в 

размер на 249 339 лв. 

 дейност „ Здравен кабинет в детска градина и училища”  - 

от 2010 година са предвидени средства за финансиране на здравни 

кабинети на учениците от общинските и държавни училища и на децата в 

общинските детски градини. 

 В стандарта за медицинско обслужване в здравен кабинет са 

разчетени средства за заплати и за издръжка на дейността на здравния 

кабинет. Персонала се определя от кмета съгласно разпоредбите на 

Наредба 3 от 2000 година за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата. 

 За тази дейност натуралните показатели са деца в ОДЗ  616 броя; 

ученици 1966 броя.  

Средствата са в размер на 98 072 лв. 

 За функция "Общи държавни служби" са разчетени средства за 

заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения 850 600 лв. През 

2011 г. се прилагат Единни стандарти за изчисляване на средствата за 

заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на 

делегираната от държавата дейност „Общинка администрация”, съгласно 

Приложение №2 към т.2 от РМС № 715 от 01.10.2010 г. 

 За функция "Отбрана и сигурност" са подсигурени средства в 

размер на 143 880 лв. от преходен остатък и  по стандарт от разчетени са 

средства за: 

 дейност   "Други дейности по отбраната" за издръжка на военните 

отдели;денонощни дежурни и техници по управление на пунктове 44 510 

лв.;  



 дейност "Други  дейности по вътрешната сигурност" за 

материално стимулиране на обществените възпитатели, за издръжка на 

местните комисии, веществена издръжка на Детска педагогическа стая, 

издръжка на районните инспектори  39 940 лв.;  

 дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности” са разчетени средства 

за:отбранително-мобилизационни мероприятия,  колективни и 

индивидуални средства за защита и др. в размер на 6 500 лв. 

 дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредите от 

кризи, бедствия и аварии”  - преходен остатък от 44 230 лв. 

 дейност „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и 

производствени аварии” – преходен остатък от 8 700 лв. 

 

ІІ. РАЗХДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни 

приходи  са разчетени средства в размер на 877 329 лв., от тях за: 

 функция „Общо държавни служби” в размер на 267 609 лв. 

дейност "Общинска администрация" за заплати и осигурителни плащания 

в  размер на 267 609 лв.;  

  функция „Образование”  563 473 лв. от тях:  за дейност 

„Общобразователните училища”499 911 лв.; „Проферионални училища” 

58 190 лв.; „Извънучилищни дейности”5 372 лв.;  

  функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в 

размер на 46 247 лв., от тях за дейност "Програми за временна заетост" за 

заплати и осигурителни плащания –  19 550 лв.; от дарения  и други за 

дейност "Домове за деца " за издръжка 24 980 лв. и дейност „Защитено 

жилище” 1 717 лв.  /Приложение 3/ 

Относителният дял на отделните видове разходи по ЕБК към 

общите разходи е както следва: 

 - заплати по трудови правоотнешения  31.65 на сто 

 - други възнаграждения      6.48 на сто 

 - осигурителни вноски от работодатели     5.15 на сто 

 - ЗОВ          2.07 на сто 

 - издръжка       32.55 на сто 

 - капиталови разходи     22.10 на сто 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 В разходната част по бюджета на "местни дейности"  са включени  

дейности определени с РМС 715  от 01.10. 2010 година./Приложение  № 3/ 

 При съставянето на местните дейности се разчетени средства за 

заплати; осигурителните плащания върху тях; просрочени задължения на 

31.12. 2010 г. и  остатъка  в началото на годината от приходите се 



разпредели за веществена издръжка. Бюджет недостатъчен за нормалното 

съществуване на местните дейности.  

 За функция "Общи държавни служби  " са разчетени средствата за 

издръжка на общинската администрацията, общински  съвет за 2011 

година в размер на 529 986 лв. 

 За функция " Образование" са разчетени средства за издръжка на 

целодневни детски градини 340 474 лв.; за извънучилищни дейности 22 

927 лв.  и  други дейности по образованието  в размер на  33 226 лв. 

 За функция "Здравеопазване " са разчетени средства за веществена 

издръжка в размер на 5 750 лв. 

 За функция " Социално осигуряване  и грижи"са разчетени 

средства в размер на 526 405 лв. за заплати и осигурителни плащания и 

издръжка. В тази функция са включени  „Домашен социален патронаж”, 

„Програма за  подпомагане и заетост”, „Клуба на пенсионера” и „Други 

дейности по социалното осигуряване”.  Местата в патронажа са 215  и 

числеността на персонала  16 броя. 

 За функция " Жилищно строителство и БКС" са разчетени 

кредити за   осветление на улици, озеленяване, чистота, други дейности по 

благоустрояването и опазване на околната среда в размер на  2 071 494 

лв. В разходите са включени план-сметките  приети от общински съвет за 

дейностите по „Чистота” за 2011 г. 

 За функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"  са 

включени   масова физкултура, художествената галерия , РТВ, обредни 

домове и зали, други дейности по културата. Разчетени  са средства в 

размер на  283 644 лв. 

 Съгласно чл.35 от ПМС  334 от 29.12.2010 г., са разчетени средства 

за подпомагане разходите за погребения в размер на 1000 лв. В помощта 

са включени разходи за ковчег и надгробен кръст – 45.00 лв.; превоз на 

покойника – 19.30 лв.; изкопаване  и зариване на гроб – 47.40 лв., всичко 

111.80 лв. Тази помощ се предоставя безплатно на самотни, без близки и 

роднини, бездомни и регистрирани в дирекция "Социално подпомагане" 

Мездра и на ветераните от войните по решение на общински съвет 

Мездра. 

 На основание чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и 

спорта са предвидени средства в размер на  50 200 лв.: за спортен календар 

14200 лв.; за подпомагане на спортните клубове 36 000 лв. Изразходването 

на средствата се договарят с кмета и клубовете. 

 За функция "Икономически дейности" са включени разходите 

за автогара, ремонт на пътища и издръжка на селскостопански 

мероприятия в размер на 434 198 лв. 

 За функция “Разходи некласифицирани в други функции” са 

разчетени средства за лихви  по дългосрочен заем 110 943 лв.  

 Всичко разходи за местни дейности 4 360 047 лв.  



 Относителният дял на  разходите  по функции  местни дейности 

спрямо общите разходи е както следва: 

 Общи държавни служби                      12.16 на сто 

 Отбрана и сигурност        0.02 на сто 

 Образование                  9.10 на сто 

 Здравеопазване         0.13 на сто 

 Социално осиг.и грижи      12.07 на сто 

 Жилищно строителство и БКС    47.51 на сто 

 Д-сти по поч.,културн и религ.дело        6.51 на сто 

 Икономически дейности и услуги        9.96 на сто 

 Разходи некласифицирани в други функции    2.54 на сто 

Разходите са разчетени  по параграфи съгласно единната бюджетна 

класификация за 2011 г. Относителният дял на разходите по икономически 

елементи към общите разходи е както следва: 

 - заплати на персонала      17.46 на сто 

 - други възнаграждения и плащания     4.55 на сто 

 - осигурителни вноски от работодатели             2.90 на сто 

 - ЗОВ           1.04 на сто 

 - издръжка                58.77 на сто 

 - помощи          0.89 на сто 

 - субсидии          0.83 на сто 

 - членски внос         0.07 на сто 

 - капиталови разходи      10.94 на сто 

 - разходи за лихви        2.55 на сто 

 

 За капиталови разходи с източник на финансиране: 

 целева субсидия са предвидени средства в размер на 366 400 лв.;  

 собствени средства             110 600 лв.;  

  от преходен остатък                7 890 лв.;  

 Приходи от продажби  на финансови активи 193 885 лв. 

/Приложение № 4/ 

В условията на финансова криза през 2011 година средствата за 

капиталови разходи са сведени до минимум. В разходната част на 

бюджета са предвидени 678 775 лв. Същите са заложени по бюджета  по 

параграфи както следва: 

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА  563 711 лв. 

§ 52-00 Придобиване на ДМА  110 664 лв. 

§ 54-00 Придобиване на земя      4 400 лв. 

 

 За 2011 год. на основание приложение 10 към § 33 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗДБРБ ще продължат  да функционират 

следните извънбюджетни сметки и фондове: 

  



Специална сметка за приходи от приватизация към общините 

чл.10,ал.1 от ЗПСПК.     

Фонд за покриване разходите по приватизацията към общините - 

чл.10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК. 

 /Приложение № 6/ 

                 На основание чл.21,ал.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, 

ал.7,чл.12  и чл. 30 от Закона  за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2011 г., ПМС 334 от 29.12.2010 г. ,  предлагам Общинският съвет  Мездра 

да вземе следните: 

 

                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

1.Приема бюджета на община Мездра за 2011 година както следва: 

          1.1. По прихода в размер на 11 563 130 лв. / разпределени съгласно 

единната бюджетна класификация Приложение  № 1,2/в т.ч.: 

 1.1.1.Приходи  за делегирани от държавата дейности  в размер на   

6 325 754 лв., 

 в т.ч. : 

 1.1.1.1. Обща  субсидия в размер на                            6 077 611 лв.; 

 1.1.1.2. Преходен остатък от 2010 година в размер на   237 240 лв.; 

 1.1.1.3. Приходи от наем имущество         10 903 лв.; 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на    5 237 376 лв. 

 в т.ч.: 

 1.1.2.1. Имуществени  и други данъци в размер на        607 000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на             3 675 670 лв.;            

1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на     1 650 500 лв.; 

    в т.ч.: 

 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери 1 284 100 лв.; 

 1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи       366 400 лв.; 

 1.1.2.3.3. Възстановяване на вр.безлихвени земи    - 372 500 лв.; 

1.1.2.4. Заеми от други банки в страната        -349 992 лв.; 

 1.1.2.5. Преходен остатък в размер                   26 698 лв.;   

  

         1.2. Приема разпределението на   преходния остатък от 2010 

година в размер на   263 938  лв., /разпределен за ДД и МД, съгласно 

Приложение № 9/ 

                                                                                                                                                         
  1.3.  Приема бюджета на общината по разходната част в размер 

11 563 130 лв., разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи,съгласно приложения № 3, 

 в т.ч. : 

 1.3.1.  За делегирани от държавата дейности в размер на   6 325 754 лв.; 



 1.3.2. Местни  дейности в размер на                          4 360 047 лв.; 

 1.3.3.  За доф. на делегираните от държавата дейности       877 329 лв.; 

 

 1.4. Утвърждава бюджета на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно формата по приложение № 12 на Министерство на 

финансите – приложение 8 на общината. 

 

 1.5. Инвенстационна програма за 2011 година 

 1.5.1. Целева субсидия за капиталови разходи  366 400 лв.; 

 1.5.2. Собсвени средства      110 600 лв.; 

 1.5.3. Финансиране чрез § 40-00 Постъпления от 

  Продажба на общински нефинансови активи 193 885 лв.; 

 1.5.4. Преходен остатък от образоване       7 890 лв.; 

 1.5.5. ИБФ и  ИБС      197 092 лв. 

 

 1.6. Одобрява разпределението на средствата за целева субсидия за 

финансиране на капиталови разходи, определени с чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 

2011 г. в размер на 366 400 лв. за местни дейности, съгласно Приложение 

№ 4.   

 

2.Определя 109  щатни бройки численост на персонала в общинската 

администрация, в т.ч.: 

2.1. 74 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 

664 128 лв. за сметка на трансфери по единен разходен стандарт, в т.ч за 

кмет на община  и 27 броя  в кметства/ 23 кметове, 4 кметски наместници/. 

бр.; 

2.2. 35 дофинансирани щатни бройки със средства за заплати по § 

01 в размер на 194 508 лв.за сметка на общински приходи, в т.ч за кметства 

- 21 бр.  

3. Определя  за 2011 г. средства за работни заплати  в делгираните от 

държавата дейности в рамките на средствата по единни разходни 

стандарти за 2011 г., с изключение на общинските училща,детски градини 

и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение 5.   

                   
4. Определя числеността на персонала и  средствата за работни заплати в 

местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 

, за сметка  на приходите с общински характер,съгласно приложение № 5 

 

5. Приема план-сметки на извънбюджетни сметки и фондове, съответствие 

с приложение № 10 към § 33от ЗДБРБ за 2011 г./Приложение № 6/ 

 5.1. По прихода     539 937 лв.    

 5.1.1. Преходен остатък         818 лв. 



 5.1.2. Възстановявене на заеми   372 500 лв. 

 5.1.3.Временни безлихвени заеми  206 619 лв. 

 5.1.4. Предоставени трансфери -  40 000 лв. 

 5.2. По разхода в размер на   197 092 лв. 

 5.3. Остатък на 31.12.2011 г.   342 845 лв. 

 5.4. Приема заложените в Специален фонд за инвестиции и 

дълготрайни активи по § 63-02 „Предоставени трансфери” средства в 

размер на 40 000 лв. за съфинансиране на проект „Доизграждане на 

канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ на гр.Мездра по  ОПОС  

2007 – 2013”  

 

6. Приема следните лимити за разходи:  

 6.1. Определя средства за социално-битово  и културно обслужване 

на персонала в бюджетните дейности и звена в размер на 3 на сто от 

начислените трудови възнаграждения; 

 6.2.Второстепенните ръководители на бюджетни звена ,включително 

и тия на делгирани бюджети определят със заповед размера на средствата 

за работно облекло в рамките на бюджета си. 

 6.3.Определя лимит за представителни разходи в размер на 14 300 

лв. : 

 6.3.1 на кмета на общината     6 000 лв. 

 6.3.2 председател на общински съвет       3 200 лв.; 

 6.3.3.кмет кметство Зверино         300 лв.; 

 6.3.4 кметове на кметства 22 бр.по 200 лв.=  4 400 лв.;  

 6.3.5. кметски наместници 4 бр.по 100 лв.=       400 лв.  

    

 7.1. Утвърждава списък на длъжностите, за които ще се плащат 

транспортни разходи в полза на работещите от местоживеенето до 

местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места 

и за които според изискванията за длъжността няма кандидати от 

съответното населено място, както следва: 

 - в общинска администрация и бюджетни звена -  директор, 

експерт,специалист; 

 - в учебните заведения и целодневни детски градини – директор, 

помощник - директор, учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС.; 

 - в социално заведение – директор, социален работник, 

счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател; 

 7.2. Определя средствата за компенсиране на част от разходите за 

пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на 

служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 %  на пътуващи 

по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз 

основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, 

абонаментни карти). 



Когато пътуващите служители ползват собствен транспорт на бюджетното 

звено заплащат 50 % от разхода за горивото и смазочните материали на 

МПС, на база присъствените дни през съответния месец. Средствата се 

внасят в касата на бюджетното звено и ползват за други услуги.;  

 7.3. Утвърждава  поименен  списък   на лицата с право на 

транспортни разходи във функция „Образование”,Приложение 7. 

 

 8. Приема  разчет за целеви разходи: 

8.1. Разходи за членски внос и уч.в нетърг.организации  3 200 лв. 

8.2.Помощи                                                          38 800 лв. 

8.2.1. Помощи за погребения             1 000 лв. 

в т.ч. ковчег и надгробен кръст –       45.00 лв. 

      превоз на покойника                 19.30 лв. 

      изкопаване и зариване на гроб  47.40 лв. 

Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, 

бездомни,  безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 

регистрирани в службите по социално подпомагане лица, както и на 

ветераните от войните. 

8.2.2. Помощи по решение на Общински съвет  в размер на 37 800 

лв. /просочени задължения от 2010 г./ 

8.3. Утвърждава разходи в размер до  15 000 лв. от местни приходи 

за решаването на проблемите, свързани с опазването на гражданите от 

бездомни кучета и ограничаване на тяхната популация.; 

8.4. Определя средства за ученически игри  в размер на 14 200 лв.  

и субсидии  за подпомагане на спортни клубове в размер на 36 000 лв.; 

8.5. Допълнително финансиране на маломерни паралелки в 

училищата в размер на 39 186 лв.;      

 ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна  20 935 лв.; 

 ОУ „Васил Кънчов” Моравица     18 251 лв. 

 

 9. Възлага на  кмета на общината  да разпредели и утвърди 

одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия и по месеци и по второстепенни 

разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета по функции и 

дейности/ по приложение № 3/; 

 

   10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни 

средства за „местни дейности” да се покрива текущо с временни 

безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината. 

 

  11. При спазване на общия размер по бюджета и разделянето му на 

държавни и местни дейности, предоставя следните правомощия на кмета 

на общината за бюджетната 2011година/чл.27ал.1 от ЗОБ/: 



          11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 

видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без 

средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 

делегираните от държавата дейности; 

           11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 

в една дейност или от една  дейност в друга в границите на една бюджетна 

група, без да изменя общия й размер и без да изменя общия й размер в 

частта на местните дейности; 

          11.3.  Да кандидатства за средства от Европейските  и национални 

фондове както и от определените със ЗДБРБ за 2011 г.  източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

  11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на 

алтернативни източници на средства за реализиране на определени 

годишни цели на общината. 

 

           12. Възлага на кмета : 

           12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

           12.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните  и 

субсидирани дейности  при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина , Системата за финансово управление и контрол и Системата 

за качество по ISO 9001:2008; 

           12.3. Да отразява служебно промените по общински бюджет с 

размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорство 

и в съответствие с волята на дарителя, донора. 

 

13. Дава съгласие временния недостиг на средства по банковата 

извънбюджетна сметка на общината като бенифициент на средства от 

структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд  да се покриват с 

временен заем от специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи. 

  

 14. Утвърждава разплащането на просрочени задължения  от минали 

години в размер на 950 365 лева в бюджет 2011година и просрочени 

вземания от 268 лв.  

 

 15. Делегира права на директорите на училищата, детските градини в 

общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от 

собственост, като за промените по плана на приходите и разходите по 

бюджета си, при преизпълнение на първоначално разчетени приходи, 

уведомяват кмета на общината. 

 



 16. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се 

извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за местните 

дейности – до размера на постъпилите средства за местни дейности. 

 

 

ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 

 

ИВАН АСПАРУХОВ  

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
 


