
ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

БЮДЖЕТ 2012

ОБЩИНА МЕЗДРА

РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ В %

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА
 РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ В %

ОТЧЕТ 2012                                   левa 
ПРИХОДИ                                                     10 628 819

                                                                    Държавни          6 565 327
Местни                                                                                   4 063 492

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ
Приходи от доходи на собственост                                          28 159
Неданъчни приходи                                                                     6 396
Внесени данъци                                                                            - 761
Обща  субсидия                                                                    6 082 103
В т.ч. целеви трансфер от ЦБ                                                     4 293
Получени от общини целеви трансфери                               193 600
Трансфери                                                                               249 886 
Финансиране на дефицита                                                         1 651

МЕСТНИ ПРИХОДИ
Имуществени  и други данъци                                               688 817
Приходи от доходи на собственост                                       257 780
Общински такси                                                                   1 308 693
Глоби, санкции и наказателни лихви                                      18 009
Други неданъчни приходи                                                     124 969 
Внесени данъци                                                                     - 10 840 
Постъпления от продажби на неф. активи                             78 542
Приходи от концесии                                                              256 398
Дарения                                                                                     15 087
Обща изравнителна субсидия                                            1 284 100
Целева субсидия за капиталови разходи                             367 180
Целеви трансфери от ЦБ                                                           7 659
Трансфери                                                                                -89 854
Временни безлихвени заеми                                             -1 309 189
Финансиране на дефицита                                                 1 066 141

ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ
Общи държавни служби                                                         801 597
Отбрана и сигурност                                                                 85 277
Образование                                                                         4 209 381
Здравеопазване                                                                      188 585
Социално осигуряване,подпомагане и грижи                       933 525
Почивно дело, култура и религ.д-ти                                       215 962
Икономически дейности и услуги                                             15 560

ДОФИН. НА Д.ДЕЙН.С МЕСТНИ ПРИХОДИ  
Общи държавни служби                                                          165 421
Образование                                                                              39 003
Соц.осигуряване,подпомагане и грижи                                    61 068
Почивно дело, култура и религ.д-ти                                         10 000

МЕСТНИ  РАЗХОДИ 
Общо държавни служби                                                          571 758
Отбрана и сигурност                                                                       787
Образование                                                                            361 372
Здравеопазване                                                                           6 327
Социално осигуряване, подпомагане и грижи                       360 461
Жилищно строителство, БКС  и ОС                                    1 656 378
Почивно дело, култура и религ. д-ти                                      214 621
Икономически дейности                                                          627 212
Разходи за лихви и такса ангажимент                                   104 524

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ           
Целева субсидия за капиталови разходи                             367 180
Собствени средства                                                                  15 061
Продажба на общински неф. активи                                       17 345
ОПРР                                                                                     2 954 799
Програма на Японското правителство                                    89 102
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Основни моменти по отчета на 
изпълнението на общинския бюджет

Европейски пректи и инвестиции

По значими обекти

ОП „Развитие на човешките ресурси” по следните 
договори:
·Приключи дейността по Договор BG051PO001-5.2.07-0151-
C-0001 финансиран по схема за БФП „Грижа в семейна среда 
за независимост и достоен живот на хората с различни видо-
ве  увреждания и самотно живеещи хора. За 2012 г. по този
 договор са усвоени 22709 лв..
·Проект „Подкрепа за достоен живот” финансиран със Запо-
вед РД08-52/08.10.2010 г. по бюджетна линия BG051PO001-
5.2.09 „Алтернативи”. Усвоените  средства са169916 лв.
·Проект „Нов избор – развитие и реализация” финансиран 
по бюджетна линия BG051PO001-1.1.03 – „Развитие”.  
Усвоените средства са в размер на 405777 лв.  
·Проект „Подобряване качеството на образованието в сре-
дищните училища чрез въвеждане на целодневна организа-
ция на учебния ден”. Усвоените средства  са 334960 лв.
·Проект “Успех” по бюджетна линия „Да направим училището 
привлекателно за младите хора”. Усвоените средства към 
31.12.2012 г. са 26172 лв.

ОП „Регионално развитие”  по следните договори:
·BG161PO001/1.4-06/2010/021 „Корекция на река Боденска 
бара – гр. Мездра” – дейностите по договора приключиха през 
месец октомври. Усвоените средства са  885872 лв.
·BG161PO001/3.1-03/2010/021 „Историята, културата и при-
родата – туристическите атракции на община Мездра” – през 
2012 г. стартираха дейностите по изпълнението на този 
проект. Към 31.12.2012 г. са усвоени 2242837 лв.

Европейски прoекти и инвестициии

ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ – СТРУКТУРА В %

Делегирани от 
държавата дейности

Местни дейности
Доф. на делегираните 
от държавата дейности  

62.33

32.83

4.84

ОП „Административен капацитет” 
Проект № А 10-12-8/11.01.2012 г. „Създаване на условия за 
разработване и прилагане на ефективни и ефикасни поли-
тики за устойчиво развитие на община Мездра”. Усвоените 
към 31.12.2012 г. средства по този проект са 13550 лева.

џ  Изпълнява се програмата за реализация на плана   
за развитие на общината;
џ  Запазва се нивото на публичните услуги;
џ  Продължава тенденцията за увеличаване на имуще- 
ствените данъци и неданъчните приходи;
џ  Спрямо 2011 година ръст белeжат:
     - имуществените данъци                         108,97 на сто;
     - неданъчните приходи                            112,82 на сто;
     - приходи от концесии                              176,07 на сто;
     - общински такси                                      109,56 на сто;
     - постъпления от продажба имущ.            33.55 на сто;
џ  Намаление на обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности спрямо 2011 година с 23 588 лева;
џ  Запазва се размера на обща изравнителна субсидия 
спрямо  2011 г. - 1 222 100 лв. и целеви трансфер за 
зимно почистване в размер на 62 000 лв.;
џ  Целева субсидия за капиталови разходи от 367 180 
лв.;
џ  Допълнително се предоставиха средства по бюджет 
2012 година:
     - за безплатни учебници и учебни помагала от І до VІІ 
клас и на децата в подготвителните групи в детските 
градини;
     - за изплащане на обезщетения на персонала в 
училищата;
     - за допълнителни възнаграждения на директорите    
от училищата и детските градини;
     - целево подпомагане на спорта в общинските детски 
градини и училища;
џ  От Министерство на труда и социалната политика се 
предоставиха  целеви средства за подпомагане на 
програмите за временна заетост в размер на 111 640 
лева;
џ  Целеви трансфер от Министерство на финансите по 
Проект JP-74 „Създаване на терапевтична работилница 
за деца и младежи с увреждания“ в размер на 112 641 
лева;
џ  Получен трансфер от Фонд “Социална закрила“ -     
29 106 лв. за предоставяне на услугата „Обществена 
трапезария“;
џ От Център за развитие на човешките ресурси по 
програма Коменски получени средства в размер на 65 
715 лева;
џ  С местни приходи се дофинансираха делегираните  
от държавата дейности:
     - Общо държавни служби;
     - Образование;
     - Социално осигуряване и грижи.

Ремонт улица " Ком" гр. Мездра 20691

Ремонт улица с.Върбешница 15999

Ремонт улица с.Моравица 25493

Ремонт улица с. Зверино 30913

Ремонт улица с. Игнатица 17600

Ограда гробищен парк гр. Мездра 13 904

Път VRC2092/III-308, Своде-Роман-

Синьо бърдо-граница общ./Роман-

Мездра/-Ослен Криводол-Лик-

Дърманци-/ I-1/

105 100

Път VRC1148/II-16, Зверино-Елисейна-

Зли дол
30 000

Път VRC1090/II-16, Ребърково-

Елисейна/ Зверино - Оселна
107 500

проект BG161PO001/1.4-

06/2010/021"Корекция на река 

Боденска бара гр. Мездра

 816454

Собствен принос по проект 

BG161PO001/1.3-

03/2010/021"Историята, културата и 

природата-туристическите атракции 

на Община Мездра

 2138345

 Проект за изграждане на 

"Терапевтична работилница в ПИ 

000026 землищетo на с.Крета"

 106447
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