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ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ  НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.

• Проектът на бюджет на община Мездра за 2019 г. е повлиян
в огромна степен от необходимостта спешно да бъде
възстановен полученият от Министерството на финансите
безлихвен заем в размер на 1 689 000 лв.

• Изпаднала в тежко финансово положение в края на 2015 г.
общината получава тези средства като помощ от
Министерство на финансите за излизане от състоянието на
финансов разрив след изпълнението на проект по
оперативна програма „Околна среда" - „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Мездра".



ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ  НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.

• Наложени финансови корекции по този проект и
надвзети суми при изпълнението му бяха в основата на
огромната задлъжнялост.

• Нежеланието на Общинския съвет в края на 2018 г. да
вземе решение за получаване на дългосрочен банков
заем предопредели настоящия вид на Бюджет 2019.



ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ  НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.

• Със стартирането на бюджетната година община Мездра възстановява
на централния бюджет 1 689 000 лв. Това е пълният размер на
отпуснатия ѝ през 2017 г. безлихвен заем от Министерство на
финансите. Съгласно член 106 от Закона за публичните финанси
Министерство на финансите прихваща задължението с подлежащите
на отпускане трансфери по ЗДБРБ за 2019 г. В конкретния случай на
община Мездра ще и се прихванат: 907 500 лв. целева субсидия за
капиталови разходи, първия транш от изравнителната субсидия в
размер на 774 200 лв. и част от целевата субсидия за зимно
поддържане. След като се направят необходимите изчисления на
дължимите лихви към месец януари 2019 г. общината ще е погасила
задължението си към централния бюджет в пълен размер.



ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ  НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.

• Това ще наложи изпълнението на бюджет 2019 г.
да бъде съпроводено от постоянното търсене на
оптимални решения за стабилизиране на
общинските финанси и запазване на
постигнатата икономическа и финансова
стабилност на общината.



ПРОЕКТ  НА  БЮДЖЕТ  НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.

• Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ предвидените за 2019 г. размери на
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и
бюджета на община Мездра са в размер на 12 111 747 лв., от тях:

• обща субсидия за делегираните от държавата дейности 9 461 847 лв.,

и трансфери за местни дейности, в т.ч.

• обща изравнителна субсидия 1 548 400 лв.,

• зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 194 000
лв.,

• целева субсидия за капиталови разходи 907 500 лв.



ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА 
НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019 

• В приходната част са разчетени средства в размер на 16 072 384 лв.
За финансирането на делегираните от държавата дейности в

проектобюджета на Общината са предвидени средства в размер на 10 074 385 лв.
от тях:

• общата субсидия 9 461 847 лв.
• собствени приходи 22 929 лв.
• операции с фин. активи-преходен остатък 589 609 лв.

Структурата на общата субсидия съгласно определените натурални и
стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата
дейности за 2019 г. на община Мездра е:

• 1 109 400 лв. - Функция „Общодържавни служби";
• 160 030 лв. - Функция „Отбрана и сигурност";
• 6 754 949 лв. - Функция „Образование";
• 237 918 лв. - Функция „Здравеопазване";
• 838 930 лв. - Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
• 360 620 лв. - Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности".



ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА 
НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019

• В частта на приходите с местен характер, са заложени като прогноза
постъпления от имуществени и други данъци, 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), целевата
субсидия за капиталови разходи. При данъчните приходи при
непроменени данъчни ставки ще разчитаме на висока събираемост на
облога за годината. Ще се предприемат стриктни мерки по отношение на
длъжниците и събиране на недоборите. При доходите от собственост ще
работим в две посоки: изготвяне на ПУП за концесионните находища и
предявяване на искане за заплащане на правото на ползване на
общинската земя.

• Собствените бюджетни приходи за 2019 г са 4 597 522 лв. в това число:
- данъчни приходи 1 117 600 лв.
- неданъчни приходи 3 479 922 лв.



ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА 
НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019

• Прогнозата на данъчните приходи по основни 
видове данъци за 2019 г. е:



ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА 
НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019

• Прогнозата на неданъчните приходи включва:
Приходи и доходи от собственост                                   357 020 лв.

Общински такси                                                             2 282 522 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви                                64 500 лв.

Други неданъчни приходи                                                24 030 лв.

Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите                - 87 126 лв.

Постъпления от продажба на нефинансови активи      288 976 лв.

Приходи от концесия                                                       550 000 лв.

• Целевите трансфери от ЦБ за местни дейности са в размер на   2 649 900 лв.             
в това число:
обща изравнителна субсидия 1 548 400 лв.

зимно поддържане и снегопочистване 194 000 лв.

целева субсидия за кап. р-ди 907 500 лв.



ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА 
НА БЮДЖЕТ  ЗА 2019

• Трансфери между бюджетни сметки 61-00 - 70 534 лв ./-/
от тях 310 454 лв. /-/ отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците; 239 920 лв. /+/ средства от РИОСВ 
Враца.

• Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства 
от ЕС 62-00 - 350 528 лв./-/ средства за съфинансиране на 
проекти финансирани по оперативни програми.

• Временни безлихвени заеми от ЦБ - 1 689 000 лв. /-/;
• Временни безлихвени заеми между бюджети и средства от 

ЕС 436 588 лв. / + /
• Операции с фин. активи и пасиви - 490 784 лв. /-/
• Преходен остатък в размер на 914 835 лв.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ

В проекта на бюджет е предвидено увеличаване на размера
на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв.
На основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ прогнозата за
разходите на община Мездра е 16 072 384 лв., и включва
разходи за:

• За делегираните от държавата дейности 10 074 385 лв.
• За местни дейности 5 855 610 лв.
• За дофинансиране на държавните дейности 142 389 лв.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ
Функция „Общо държавни служби"

• Дейност „Общински съвети" - разчетени са средства в размер на 209 688 лв. от 
местни приходи за издръжката на тази дейност.

• Дейност „Общинска администрация"
В тази дейност са разчетени средства за заплати, осигурителни плащания и други 
възнаграждения на персонала, издръжка на общинската администрация и 
кметствата, помощи по решение на общински съвет, членски внос. Средствата за 
заплати за делегираните от държавата дейности се определят съгласно 
стойностните показатели на чл. 51 на ЗДБРБ за 2019 г.
Средствата по тази дейност са в размер на  1 899 212 лв. от тях:
- За делегираните от държавата дейности   1 300 081 лв.;
- За дофинансиране на държавната дейност 132 549 лв.;
- За местни дейности 466 582 лв.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ
Функция „Отбрана и сигурност"
По бюджета са разчетени разходи в размер 211 214 лв. в това число за общинска
отговорност 30 000 лв. за превантивна дейност и предотвратяване на последиците от
бедствия и аварии.
Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират
за сметка на държавни трансфери в размер на 181 214 лв. за:

• Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни;

• Оперативните дежурни за носене на денонощно дежурство;
• Изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление;
• Дейностите на офисите за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;
• Отбранително мобилизационни мероприятия;
• Доброволни формирования.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ

Функция „Образование"

• В тази функция се планират разходите за обучението и възпитанието 
на децата в детските градини, неспециализираните училища, ПГ 
„Алеко Константинов" и ПГ по МСС в размер на 7 514 894 лв., 
формирани от средствата по единните разходни стандарти, собствени 
приходи и преходни остатъци , като:

• За делегираните от държавата дейности 7 094 056 лв.

• За дофинансиране на държавната дейност 4 140 лв.

• За местни дейности 416 698 лв.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ

Функция „Здравеопазване"
Разчетените в тази функция средства са в размер на 261 935 лв.

• За делегираните от държавата дейности 250 285 лв.
• За местни дейности 11 650 лв.

В делегираните от държавата дейности са разчетени средства за
заплати, други възнаграждения и плащания на персонала,
осигурителни вноски от работодатели и средства по ЗБЗУТ на
работещите в детската млечна кухня, яслените групи и здравните
кабинети в училищата и детските градини
Като общинска отговорност в тази функция разчитаме 11 650 лв. за
издръжка на детската млечна кухня.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ
Функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Определените средства по единни разходни стандарти осигуряват разходите за заплати и други
възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от
работодатели и издръжка.
За тази функция в проекта на бюджет са заложени 1 392 190 лв. За делегираните от
държавата дейности средствата са в размер на 879 275 лв. и са за следните дейности:

• Центрове за настаняване от семеен тип
• Преходни жилища
• Защитени жилища
• Домове за стари хора

Дофинансирането на държавната дейност е в размер на 3 700 лв. средства от дарения.
Като общинска отговорност в тази функция остават средства в размер на 509 215 лв.
осигуряващи издръжка, възнаграждения и осигурителни вноски на работещите в Домашен
социален патронаж.
В тази функция са разчетени средства за клубовете на пенсионера и инвалида и програмите за
временна заетост.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

За тази функция са планирани 3 292 916 лв. Тя е изцяло общинска отговорност и
се финансира от местни приходи. Функцията включва:
Дейност "Осветление на улици" - 211 760 лв.;
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" - за тази
дейност са планирани 457 075 лв.;
Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионалното
развитие" планирани средства в размер на 1 278 979 лв..
Дейност „Управление, контрол и регулиране дейностите по опазване на
околната среда" - 3 000 лв.
Дейност „Озеленяване" заложени средства в размер на 286 003 лв.
Дейност „Чистота" заложени средства 1 056 099 лв.



РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПО ФУНКЦИИ
Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности"

По бюджета се предвиждат 589 592 лв. от които за:
Делегираните от държавата дейности 369 474 лв. в това число:

• Дейност „Спорт за всички" - 6 354 лв.
• Дейност „Други дейности по културата" - 2 500 лв.
• Дейност „Читалища" 360 620 лв.
• Дофинансиране 2 000 лв. предвиждаме средства за участие в национални и международни 

изяви на читалищните колективи.
Във функцията като общинска отговорност се залагат 227 118 лв., разпределени както следва:

• Дейност „Спортни бази за спорт за всички" - 136 038 лв. разчетени са средства за 
покриване на спортния календар и подпомагане дейността на спортните клубове.

• Дейност „Обредни домове и зали" - 2 700 лв.
• Дейност „Други дейности по културата" 88 380 лв..

В тази дейност са разчетени средства за реализация на мероприятия от културния календар на 
Общината.
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• Функция „ Икономически дейности и услуги"
планирани 592 399 лв. изцяло местна отговорност
ограничаване популацията на бездомните кучета; пътна
маркировка; зимно поддържане и снегопочистване;
средства осигуряващи дейността на Археологически
комплекс „Калето":

• Функция „Разходи некласифицирани в други
функции" 99 344 лв. тук се разчитат разходите за лихви
по кредитите, които обслужва общината.



ИНВЕСТИЦИОННА  ПРОГРАМА

Предлаганата за одобрение инвестиционна 
програма е в размер на 563 437 лв. с източник на 
финансиране:

• собствени средства 179 880 лв.;

• средства от преходен остатък; 383 557 лв.



ИНВЕСТИЦИОННА  ПРОГРАМА



ИНВЕСТИЦИОННА  ПРОГРАМА



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

И ПРОГРАМИ
• През планирания период са разчетени средства за изпълнението на

проектите по оперативна програма „Региони в растеж" по
оперативна програма „Развитие на селските райони" и по
програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния България.
I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

• BG16RFOP001-2.001-0086 „Мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради в град Мездра"- 13 сгради.
1. Стойност - 1 620 203 лева;
2. Срок - 21.09.2016 - 21.03.2019 г.;
3. Остатък за разплащане 509 924 лв. БФП;



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ПРОГРАМИ
• BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в 

многофамилни жилищни сгради в град Мездра"- 18 сгради.
1. Стойност - 1 295 409 лева;
2. Срок - 25.10.2016 - 25.04.2019 г.;
3. Остатък за разплащане  1 085 640 лв. БФП;

• BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийната 
ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни 
сгради в град Мездра" - 20 сгради.
1. Стойност - 860 874 лева;
2. Срок - 24.10.2016 - 24.04.2019 г.;
3. Остатък за разплащане - 338 054 лв. БФП;



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
• BG16RFOP001-5.001-0032 - процедура „Подкрепа за

деинституционализация на грижите за деца", проект „Нови
услуги за децата на Мездра и техните семейства“.

Проектът включва ремонт на 3 и 4 етaж на сграда на ул.,,Сердика” № 4.

1. Стойност – 746 340,72 лева;

2. Срок - 13.12.2019 г.;



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ПРОГРАМИ
II. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
• Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в 

гр. Мездра, община Мездра" финансиран по договор 
06/07/2/0/00118/20.11.2017 г., по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
По проекта ще бъдат ремонтирани части от ул.,, Димитър Благоев”, ул.,,Ал. 
Стамболийски” и ул.,, Христо Ботев”.
1. Източник на финансиране - Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони.;
2. Размер на БФП - 1 951 533,16 лв.



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ПРОГРАМИ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

• Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията
на община Мездра" финансиран по договор
06/07/2/0/00528/08.10.2018 г., по под мярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата и селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014- 2020 г.; Този проект включва ремонт на водопроводната
мрежа в селата Моравица, Брусен, Долна Кремена и Зверино.
1. Източник на финансиране - Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.;
2. Размер на БФП - 5 518 136,82 лв.



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ПРОГРАМИ
III. ПРОГРАМА INERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020
• Проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия" - ROBG 416 - срокът на 

изпълнение на договора е 30 месеца. През 2019 г. се предвижда влагането на 779 385 лв., 
от тях 69 143 лв. ще е размера на националното съфинансиране, 692 507 лв. ще е 
размера на безвъзмездната финансова помощ и 17 735 лв. ще е размера на собствения 
принос на общината. Основната дейност по проекта е укрепване на свлачището край 
село Игнатица. 

• Проект „Добре дошли в Средновековието" - ROBG 452 - срока на изпълнение на 
договора е 18 месеца. През 2019 г. се предвижда да бъдат вложени 470 891 лв., от тях 43 
588 лв. е размера на националното съфинансиране; 417 447 лв. ще е размера на 
безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР и 9 856 лв. ще е размера на собствения 
принос на общината. Целта на проекта е провеждане на фестивал в АК ,,Калето” и 
закупуване на аудио и видео оборудване и обзавеждане.



УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ПРОГРАМИ

IV. ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ"

• Проект „ Топъл обяд в община Мездра” - до 31.12.2019 г. е срока на
изпълнение на подписания с АСП чрез Дирекция „Международно
сътрудничество, програми и европейска интеграция" договор.

През тази година ще се изразходват 61 628 лв. безвъзмездна финансова
помощ. По проекта 90 души ще получават безплатен обяд ежедневно за
срока на договора.



БЛАГОДАРЯ ЗА БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!ВНИМАНИЕТО!


