
        

  

 
 

Проект на бюджет на Община Неделино за 2019 година 

 

     Предложеният проект на бюджет за 2019 г. на Община Неделино е разработен в 

съответствие с изискванията на: 

1. Закон за публичните финанси; 

2. Закон за държавния бюджет  на Република България за 2019 г.; 

3. Решение № 768 на Министерски съвет от 28 октомври 2018 г. за одобряване на 

проекта за решение на Закона на държавен бюджет 2019 година. 

 

Годишни приоритети  и  цели на бюджет 2019 г.  
 

     1. Предвидено е увеличението на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 

560 лв. от 01.01.2019г. За 2019 г.е разчетено увеличение с 10% на средствата за заплати и 

възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и 

на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на 

заетите в бюджетния сектор. С това се създава възможност на база увеличения размер на 

разходите за персонал да се увеличат индивидуалните основни месечни заплати на заетите, 

въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнати резултати. 

      В сектор „Образование“ ще продължи  реализацията на мерките, касаещи подобряване 

на социалния статус на педагогическите специалисти, като за тази цел ще бъдат 

предоставяни ежегодно допълнителни средства за увеличение на възнагражденията на 

педагогическия персонал, като за 2019 година предвиденото увеличение е средно с 20%, 

целта е през 2021 година да бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждението 

спрямо 2017 г. С предвидените средства ще бъде реализирана политика по доходите в 

системата, като стартова заплата за учител ще бъде увеличена от 760 на 920 лева през 2019 

г.  От 2018 г. делегираните бюджети в системата на  Образованието не зависят само от броя 

на децата и учениците, разработен е нов модел на разпределението на средствата. Моделът 

включва три основни компонента, и през 2019 г.се запазват същите, или те са: 

       - компонент за институция; 

       - компонент за група/паралелка; 

       - компонент за брой дете/ученик. 

Средствата по трите компонента за финансиране на институциите в системата на 

образованието, се увеличават с регионален коефицент в зависимост от регионалната група 

на общината, или за община Неделино коефициента е 0,12. 

     2. Трансферите за местната дейност или изравнителна субсидия и субсидия за 

финансиране на капиталови разходи през 2019 г. са увеличени спрямо 2018 г., а трансфера 

за зимно поддържане и снегопочистване се запазва същия, условията и сроковете за 

предоставяне по общинските бюджети  остават непроменени. 

     3. Продължава финансиране  от  държавния бюджет за: 

 дейности и услуги по приключващи европроекти- хранене на децата,училищен 

плод, мляко и др.; 

  програмата за достъп до храни и стоки от първа необходимост на населението в 

труднодостъпни и отдалечени райони. 

          5. Запазване на финансова стабилност и недопускане на рискове; 

     6. Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури; 

         

          7. Приоритет остава успешно усвояване на средствата от европейските фондове и 

програми на ЕС,чрез които да се постигне устойчив икономически растеж и по-висока заетост, 

разработване на приоритетни проекти за кандидатстване през програмния период 2014-2020 г.; 
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          8. В областта на качеството на публичните финанси ще продължат усилията за 

повишаване на ефиктивността и ефикасноста на публичните разходи на Община Неделино 

          9. Подобряване предоставянето на административни услуги. 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ В ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ЗА 2019 г.  

 

ПРИХОДНА ЧАСТ  НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Приходите в общинския бюджет се формират от субсидии и трансфери от Централния 

бюджет и местни приходи (данъчни и неданъчни приходи). 

Промените, отнасящи се до общинските бюджети са както следва: 

- взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет се разделят на 

основни взаимоотношение и други трансфери чл. 51 от ЗДБРБ  за 2019 г. в размер на 

4 738 116 лв., или : 

 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 3 200 016 лв. в увеличение 

спрямо 2018 г. с 13.80%,  като средства в размер на 441 668 лв; 

 Обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 625 300 лв. в 

увеличение спрямо 2018 г.  в размер на 119 400 лв; 

 Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 239 100 

лв.; 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 673 700 лв.; в увеличение спрямо 2018 г.  в 

размер на 25 000 лв; 

 
 

Прогнозата за местните приходи в размер на 741 948 лв., е на базата на постигнатите 

резултати и тенденции в тяхното развитие. Очакваните постъпления от местни данъци и такси 

са планирани в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните 

данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на общината, която е в сила и през 2019 г.. 

При планирането на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и 

просрочените вземания от минали години. Заложено е запазване нивото на данъчната тежест и 

реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е приет нов 

вид местен данък „Данък върху таксиметров превоз на пътници”. Данъчно задължени лица по 

този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. и 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината. 

Размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2019 г. в община Неделино е 0,00 

лв., тъй като все още няма регистрирано разрешение в общината за таксиметров превоз.  
 

 

ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 284 248 лв. 

 

 Данък върху недвижимите имоти 40 000 

 Данък върху превозните средства 220 248 

 Данък при придобиване на имущество 12 000 

 Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз  9 000 

 Туристически данък 500 

 Данък върху наследства 2 000 

 Други данъци 500 
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ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –  457 700 лв. 

 

 Приходи от собственост 7 500 

 Общински такси 352 200 

в т.ч. такса битови отпадъци 273 599 

 Глоби, санкции и наказателни лихви 16 500 

 Други неданъчни приходи 1 500 

 Внесено ДДС и други данъци върху продажби -20 000 

 Продажба на общинска собственост 100 000 
 

 

Структура на приходите за 2019 г. 

Субсидия и трансфери от ЦБ за делегирани от държавата дейности – 58,40% 

Субсидия и трансфери от ЦБ за местни а дейности – 28,06% 

     Собствени приходи  - 13,54% 

Постъпленията от продажба на общинска собственост в размер на  100 000 лв., съгласно 

чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, следва да разходват само за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за 

погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата 

инфраструктура. 

В приходната част по бюджета на база извършено плащане  ще се отразяват със знак (-) и 

отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, които за 2019 г. са в размер 

на - 71 524 лв., предвидени за плащане в план -  сметката за разходите по събиране, 

транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.. 

Общо предвидените приходи в проекта на Бюджет,  възлизат на 5 480 064 лв. 

 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

С общинския бюджет се финансират дейности, които представляват отговорност на 

държавата и дейности - местна отговорност, разпределени съгласно решение на Министерски 

съвет. 

Общият обем на разходите за 2019 г. по проекта на бюджет възлизат на  5 480 064 

лв. 

По видове дейности разпределението на разходите е : 

- делегирани от държавата дейности –  3 200 016 лв. 

- дофинансирани държавни дейности с местни приходи – 68 800 лв. 

- местни дейности – 2 211 248 лв. 

 

В делегираните от държавата дейности разходите по функции са разпределени, както 

следва: 

 

Функция Проект 2019 г. 

Общи държавни служби 648 100 

Отбрана и сигурност 106 930 

Образование 1 866 873 
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Здравеопазване 77 963 

Социално осигуряване, подпомагане  и грижи 348 310 

Почивно дело, култура и религиозни дейности 151 840 

Икономически дейности и услуги  

Всичко разходи държавни дейности 3 200 016 лв. 

 
 

 Планиране на разходите по функции в делегираните от държавата дейности  

 
1. Функция „Общи държавни служби” - планирани са средства за възнаграждения  и 

осигурителни плащания на кметове, кметски наместници и служители на общинска 

администрация.  

2. Функция  „Отбрана и сигурност” -  планирани са: 

         - разходи за местните комисии за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на 

обществени възпитатели; 

  - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за денонощни 

оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете; 

  - разходи за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка, за участие в обучение 

и за изпълнение на задачи при бедствие на доброволни формирования. 

3. Функция „Образование” – включва разходи на детските градини и общински 

училища съгласно формула за разпределение по дейностите за възпитание и обучение на 

децата и учениците по институции за 2019 г. 

4. Функция „Здравеопазване” - планирани са средства за възнаграждения, 

осигурителни вноски  на мед.сестри, заложени са средства за персонал и издръжка на 

здравните кабинети в училищата и детските градини. 

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – в рамките на 

средствата по стандарти са планирани разходи за персонал и издръжка на трите социални 

центъра, действащи на територията на общината – ЦОП гр.Неделино, ЦНСТ гр.Неделино и 

ЦСРИ гр.Неделино.,включително преходен остатък по програма за временна заетост. 

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – субсидии на 

читалищата, съгласно определените със ЗДБРБ за 2019 г. средства. 

 
Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 

 

Функция Проект 2019 г. 

Общи държавни служби 68 800 

Всичко разходи по функции: 68 800 

 

Планиране на разходите по функции в местни дейности 

Разпределението на разходите в местни дейности по основни функции е както следва: 

 

1. Функция „Общи държавни служби” – Общинското финансиране осигурява средства 

за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжката на 

общински съвет, издръжка на общинска администрация и кметствата. Освен обичайните 

разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет се 

предвидени и разходи с целеви характер: за помощи по решение на Общинския съвет – 2 000 

лв., разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 1000 лв. 

       3. Функция „Образование” – От общинското финансиране е осигурена издръжката на 3 

детски градини. 
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            5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – В тази дейност са 

планирани средства за заплати, осигуровки на персонала   в  социалната кухня.    

           6. Функция „Жилищно строителство, благоустройството, комунално стопанство и 

опазване на околната среда” – Дейностите, включени във функцията се финансират изцяло от 

местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера,  

благоустрояването, почистването и опазването  на околната среда. Предвидени са средства за 

поддръжка на уличното осветление, заплащане на електроенергия за дейността и др. по 

текущата поддръжка, за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддържането й, 

разходите за текущ ремонт на общите части на общинските жилища, за поддръжка на площади 

паркове /в т.ч.гробищен/, за поддържане на зелените и цветни площи. Разходите за дейност 

Чистота са планирани на база приетата през м.декември 2018 г. план-сметката за 2019 г.                      

          7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – С местни приходи се 

финансират веществената издръжка на спортните бази, тук са предвидени субсидии за 

спортните клубове.  

          8. Функция „Икономически дейности и услуги” -  тук се разчитат средствата за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища  – 239 100 лв. За мероприятия свързани с 

развитието на туризма са разчетени средства свързани  с очакваните приходи от туристически 

данък за 2019 г. Разчетени са и средства за овладяване популацията на безстопанствените 

животни. 

          

      В местни  дейности разходите по функции и дейности са разпределени, както следва: 

 

Функции/ дейности Проект 2019 г. 

Функция Общи държавни служби 385 000 

Дейност „Общинска администрация” 220 000 

Дейност „Общински съвет” 165 000 

Функция Отбрана и сигурност 0 

Дейност „Ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии” 0 

Функция Образование                    125 000 

Дейност „Детски градини” 125 000 

Функция Социални дейности и услуги 25 500 

Дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” 25 500 

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда 

800 137 

Дейност „Управление и контрол на д-ти по ЖС“ 10 500 

Дейност „Водоснабдяване и канализация” 50 000 

Дейност „Осветление на улици и площади” 196 543 

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” 60 000 

Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие” 

69 181 

Дейност „Озеленяване” 20 200 

Дейност „Чистота” 393 713 

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности 105 200 

Дейност „Спортни бази и спорт за всички” 9 600 

Дейност „Обредни домове и зали” 30 600 

Дейност „Други дейности по културата” 65 000 

Функция Икономически дейности и услуги 698 387 
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Дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътищата” 687 387 

Дейност „Други дейности по туризма” 10 000 

Дейност „Други дейности по икономиката” 1 000 

Функция Разходи некласифицирани в други функции 500 

Всичко разходи в местни дейности: 2 139 724 

 
Капиталовите разходи в размер на 673 700 лв. са разпределени  по функции, обекти и 

източници на финансиране, са отразени подробно в Проект на инвестиционна програма за 

капиталови разходи на Община Неделино за 2019 г. 

Източниците на финансиране са: 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 673 700 лв. 

 Целева субсидия  за делегирани от държавата дейности – 3 200 016 лв. 

 Собствени приходи – 100 000 лв. в т.ч. от приходи от продажба на общинска 

собственост – 100 000  лв. 

 Средства от преходен остатък  –      лв. /към момента не е уточнен/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


