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от 
БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 
 ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ  БЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  ЗА  2021  ГОДИНА 

                                                          
 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ   И   ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

      На основание чл.97 и чл. 35 от ЗПФ, се определят основните насоки за съставянето и 

изпълнението на  бюджета на общината за 2021 г. във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021г., и на  Постановление № 408 от 23.12.2020г. на Министерски 

съвет за изпълнението  на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  

      Бюджета на общината се съставя, приема и изпълнява по ред определен  с Наредба за спазване на 

принципите, правилата и процедурите от ЗПФ. 

      Предложеният проект на бюджета за 2021 г. на Община Неделино е разработен в съответствие с 

изискванията на: 

• Закон за публичните финанси; 

• Закон за държавния бюджет  на Република България за 2021 г.; 

• Закона за местните данъци и такси.; 

• Решение на Министерски съвет  № 972/2020г. за изменение и допълнение  на РМС № 

790/2020 г., за  приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 г.  

• Писмо ФО № - 1/18.01.2021г. на Министерство на Финансите   - Указания  за съставянето и 

изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз  за 

2021 г.  

    Одобрената  субсидия с чл.50  от ЗДБРБ  за  2021г., са основните бюджетни   взаимоотношенията 

между централния бюджет и бюджета на общината за 2021г., под  формата на  обща  субсидия  за 

делегирани от държавата дейности, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, 

трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища)  и  трансфери  на средствата  

от  целевата  субсидия за капиталови разходи. 

     Съгласно  чл.45,ал.1,т.1 от ЗПФ  общинския бюджет включва приходи от: 

• местни данъци – при условия,по ред и в граници,установени със закон; 

• такси – при условия и по  ред,  установени със закон; 
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• услуги и права, предоставени от общината; 

• разпореждане с общинска собственост; 

• глоби и имуществени санкции; 

• лихви и неустойки; 

• други  постъпления; 

• помощи и дарения, или това са собствени приходи. 

  Въвеждат се изисквания съгласно ЗМСМА, заедно с общинския бюджет, ОбС да утвърждава 

разходи на районите, кметствата и населените места, както и се поставя минимално изискване за 

целево насочване на минимум 30 на сто от постъпленията от управление и разпореждане с общинска 

собственост и активи на съответната територия, за инвестиции и изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място.  

   Съгласно §58 и §60 от ЗИД  на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, в сила от 

01.01.2021г. е дадена възможност месечните отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО  натрупани за 

периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. и цялата 2021г. да останат за сметка на общината, да се 

изразходват чрез вътрешни компесирани промени по решение на ОбС, като се запазва възможността 

в разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване,  да бъдат включени 

и разходи за изпълнение на противоепидемични мерки, извършени на тези територии, без да се 

изменя приетия от общинския съвет размера на такса за битови отпадъци. 

  Въвежда се нов стандарт за делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ съгласно 

Закона за социалната услуга, механизма за определяне на субсидирания брой потребители по 

общини е изготвен на база информация от Агенция за социалното подпомагане за броя на хората с 

увреждане  над 70%. В размера на приетия стандарт за разчетени средства за възнаграждения и 

задължителни осигурителни вноски от работодателя, за работно облекло и други разходи за 

изпълнение на служебните задължения на наетия персонал в тази дейност.   

    Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по дейности  въз 

основа на утвърдени ЕРС, независимо дали институциите прилагат системата на делегиран бюджет. 

    Сроковете за предоставяне  субсидията по общинските бюджети  остават непроменени. 

    Принципи съблюдавани при разработването на рамката на проекто бюджет за 2021 година са: 

• Определяне на изпълнима приходна рамка след анализиране на възможностите за увеличаване 

на собствените приходи. 

• Планиране на разходите до реалните размери на собствените приходи; 

• Осигуряване  на  средства за погасяване на просрочените задължения от предходни години , 

съгласно план- график по Приложение №2; 

• Планирани  средства  за  проектни  дейности  по  европроекти, за съфинансиране на проект по 

Национален фонд и Красива България; 

    Отчитайки тези обстоятелства, с приемането на бюджета за 2021 г. следва да са постигнати 

следните основни цели и задачи: 

• Запазване на финансова стабилност и недопускане на рискове; 

• Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури; 

• Продължаване на социална политика на общината, модернизация на съществуващите и 

изграждане на нови инфраструктурни обекти; 

• Основните допускания, при които е разработена прогнозата, включително и относно влияние 

на COVID –кризата, която към момента е с неясна продължителност. 

   Разработването на  бюджета  на  Община  Неделино за 2021 г. се съставя в лева по пълна бюджетна 

класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, подпараграфи, дейности, групи 

и функции определени с Единната бюджетна класификация за 2021 година. 
 

ОБЩО  ПРИХОДИ   - 9 380 780   лв. 

І. Собствени  приходи – 909 201 лв. 

• Имуществени  данъци – 312 032 лв 

• Неданъчни приходи – 597 169 лв., в.т.ч  приходи  от постъпление от продажба на общински 

нефинансови активи -  253 000 лв. 

ІІ. Взаимоотношения с централния бюджет  - 5 638 395 лв.,от тях: 
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• Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности  -  

4 132 295 лв.; 

• Обща изравнителна субсидия  за местни дейности – 745 900 лв.; 

• Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 155 700 лв.; 

• Целева субсидия за капиталови разходи – 604 500 лв.; 

ІІІ. Трансфери   -  - 95 462 лв.,  за съфинансиране на проект по Красива България и Национален 

фонд 

IV. Временни безлихвени заеми към  ПУДООС - - 102 869 лв.  

 V. Временен безлихвен заем между БО и СЕС  - + 30 971 лв. 

VI.Операции с финансови активи и пасиви  -  3 000 544  лв., от тях:   

• Преходен остатък от 2020 г. -  3 000 544 лв.; 

 

   Разпределението на годишния размер по тримесечие се извършва  съгласно чл.53,ал.1 от  ЗДБРБ  за 

2021 година на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, с чл.53, ал.2 на целевата 

субсидия  за капиталови разходи  и  чл.53, ал.3 и ал. 4 на  общата изравнителна субсидия  и 

средствата за зимно поддържане  и  снегопочистване. 

 

ОБЩО  РАЗХОДИ – 9 380 780 лв. 

   В съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ общинския бюджет включва разходи за делегирани от 

държавата и за местни дейности съгласно единната бюджетна класификация, разходи за: 

• персонал – планираните разходи на персонала  са съобразени с нормативните възможности и 

ограничения, с промените в минималната работна заплата през 2021 г.; 

• разходи за издръжка -  се определя след преглед и оценка на разходите по предоставяне на 

услугите и преценка на възможностите за оптимизирането им; 

• помощи и обезщетения за домакинства – се финансират с местни приходи след  взети  

решения от Общинския съвет; 

• текущи субсидии -  в съответствие с възможностите на общината се определя финансов 

ресурс за субсидирани дейности, субсидиите следва  да бъдат обвързани с конкретни 

ангажименти на субсидираната организация ; 

• капиталови разходи - планирането на инвестиционните разходи се съобразява със 

съществуващите приходоизточници за капиталови  разходи, в съответствие с  плана за 

развитието на общината и анализ на ангажиментите за предходни обекти на неразплатени 

инвестиционни  разходи; 

 

При съставянето  на    бюджета, разходите са групирани в три основни групи:        

       

І.Разходи за делегирани от държавата дейности – 4 440 073 лв., от тях 4 132 295лв. са обща 

субсидия от ЦБ, и не могат да бъдат по-ниски от определените с чл.50 от ЗДБРБ 2021 г.   

   Средствата за делегираните от държавата дейности се планират  съгласно показателите, приети  с 

Решение № 790 на Министерския съвет от 2020 г., за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности през 2021 г. с натурални и стойностни показатели, съгласно Приложение №1 

ІІ.Разходи  за  местни дейност – 4 922 152 лв.  

В рамките на собствените приходи, изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови 

разходи  в местна дейност се планират и отчитат средства за издръжка.       

ІІІ. Разходи  за  дофинансиране  на  държавни дейности  от  местни приходи в размер на 18 555 

лв. 

 

Общия размер на бюджета на общината,  в частта за делегирани от държавата дейности и за 

местните дейности   по  приходната  и разходната  част   е  в  размер  на    9 380 780  лв. 

 

     Разпределението на средствата за  финансиране на капиталови разходи възлизат в размер на 4 304 

039лв., от тях  целева субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от 2020 г., и приходи  от 
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продажба на общински активи по(§40-00), които са разчетени съгласно Поименен  списък  на 

обектите за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. 

    Съгласно чл.84,ал.5 и чл.94,ал.5 от Закона за публичните финанси, община Неделино е в 

процедура по финансово оздравяване и бюджета на общината следва да се съгласува предварително 

от министъра на финансите, и да се разглежда от общинския съвет заедно със становището на 

министъра на финансите, информацията за съгласуване е изпратена в определения срок, съгласно 

писмо  ФО-1/18.01.2021г.на МФ. 

        

    След  направеното обсъждане и проведеното  поименно гласуване  Общинския съвет прие  

следното :   

                                              
 ПРОЕКТО -  РЕШЕНИЕ  

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021  ГОДИНА  НА  ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО 
 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, 

ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с разпоредбите  на  ЗДБРБ за 

2021 година, ПМС № 408 от 2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и Наредбата за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Неделино.  

Общински съвет гр.Неделино. 

 

Р Е Ш И: 

                                                     

1.Приема  бюджета  на  Община  Неделино за 2021 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер   на   9 380 780 лв., съгласно Приложение № 1. в.т.ч.                                                                 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на      4 440 073  лв. 

• Обща субсидия за делегирани дейности                                           4 132 295 лв. 

• Преходен остатък от 2020 година от делегираните от държавата дейности в размер на 307 778 

лв., съгласно   Приложение № 5. 

1.1.2.Приходи за местни дейности  и  дофинансиране на държавни дейности в  размер на  4 940 

707 лв., в.т.ч.: 

• Данъчни приходи в размер на  312 032 лв.                                                                        

• Неданъчни приходи в размер на  597 169 лв.                                                  

1.1.2.1.Трансфери за местни дейности   в  размер на  1 506 100 лв., в.т.ч. взаимоотношение от    

ЦБ:                                            

• Обща изравнителна субсидия  в размер на  745 900 лв.; 

• Трансфер за зимно  поддържане и снегопочистване   в  размер  на  155 700 лв.;                                                                                                                                           

• Целева субсидия за капиталови разходи  в размер  на  604 500 лв. 

1.1.2.2.Предоставен трансфер  в  размер  на     /-95 462/ лв.,в.т.ч. за: 

• Предоставен трансфер за съфинансиране на проекти по Красива България  в размер на /-

95 462/ лв.                                                                                                                                     

1.1.2.3.Временни  безлихвени заеми  в размер на  /- 71898/ лв. 

• Временни безлихвени заеми м/у  БО и  средства от ЕС  в размер на  /+30971/ лв.                                                                                                                                                                                                   

• Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия -  /-102 869/ лв.     

1.1.2.4.Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък  за местни дейности  в  

размер на  2 692 766 лв., съгласно Приложение №5. 

1.2. По разходите в размер на  9 380 780 лв., разпределени по функции,  дейности и параграфи, 

съгласно Приложение № 1 

• За делегирани държавни дейности                                                       4 440 073 лв.  

• За местни дейности                                                                                4 922 152 лв.  

• Дофинансиране на държавни дейности  от местни приходи                 18 555 лв.           
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2.1.Приема Поименен списък на обектите от разчета за финансиране на капиталови разходи  в 

размер на 4 304 039 лв., съгласно Приложение № 20 

• Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи  в размер на 

 604 500 лв. 

• Одобрява разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби 

на  общински нефинансови активи в размер на 253 000 лв. 

• Одобрява разпределение от преходен остатък за капиталови разходи в размер на 3 446 539 лв. 

• Одобрява индикативен разчет за капиталови разходи със средства от НФЕС, средства по 

други програми и договори, свързано с тях национално и общинско съфинансиране в размер 

на -95462лв.        

3. Утвърждава разходите за заплатите през 2021 г. , без звената от системата на народната 

просвета , които прилагат система на делегирани бюджети и определя: 

• Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение 

№21; 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2021г.,съгласно Приложение №1; 

• Утвърждава числеността на местните дейности ,съгласно Приложение №22 

4.Утвърждава разчет  за  целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1.Членски внос за НСОРБ – 3 000 лв.;                                                                 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на ОбС  за погребения на социално слаби лица без близки 

роднини, помощи за лечение и други, съгласно регистрирани молби на нуждаещите се  лица   5000  

лв.; 

4.3.Субсидии  за  Читалища  в размер на  183 744 лв., съгласно Приложение № 10: 

• Народно читалище”Светлина - 1938” Неделино                                126 324 лв. 

• Народно читалище”Напредък - 1962”с.Средец                                    45 936 лв. 

• Народно читалище “Зора”с.Изгрев                                                        11 484 лв. 

4.4.Средства за спортен календар в размер на 6000 лв., съгласно Приложение №23 в.т.ч.субсидии  за 

спортни клубове в размер на  2500 лв.,в.т.ч: 

• Спортен клуб “Джудо –Джуджуцу- Самбо”              -     1 500 лв. 

• Спортен клуб по хокей на трева „Лъвчета - 2016“    -      1 000 лв. 

4.5. Средства за културен календар съгласно финансова план –сметка  в размер на 59000 лв., 

съгласно Приложение №24 

4.6.Средства за реализация на общински програми и планове през 2021г.по видове програми, както 

следва :  

• за закрила на детето, за развитие на туризма, за развитие и насърчаване на физическото 

възпитание, спорта и социалния туризъм и т..н. 

Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето 

и отчитането на целевите средства по т.4.1-4.6.; 

5. Приема следните лимити и разходи: 

5.1.1.Разходи за представителни цели  и международна дейност на кмета на общината в размер на  4 

064 лв., съгласно чл.92. ал.1 от ЗДБРБ за 2021г., 

5.1.2.Разходи за представителни цели  на  Общински съвет в размер на 2 032 лв. съгласно чл.92. ал.2 

от ЗДБРБ за 2021г.  

5.1.3.Разходи за представително облекло  в размер  на  5 000 лв. 

5.2.Утвърждаване показатели по чл.45,ал.1,т.2 от ЗПФ  за районите, кметствата и населените места  с 

кметските наместници. 

• Разходи за изпълнение на дейностите от местно значение за районите и кметствата, които се 

финансират от приходите от продажбата или отдаване под наем на имотите предоставени за 

управление на кметовете по ЗОС. 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи: 

• За пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение №25; 

7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни  дейности с  показатели за 2022г и 

прогнозни показатели за периода 2023г. и  2024г. 
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8.Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината съгласно   

Бюджетни сметки  както следва: 

• СУ “Св.Св.Кирил и Методий”гр.Неделино    -   1 449 234 лв. 

• ДГ „Слънце“ гр.Неделино                                -      293 502 лв. 

• ДГ „Пролет“ гр.Неделино                                 -     305 535 лв. 

• ЦОП /Център за обществена подкрепа/           -     105 950 лв. 

• ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – 

238 350 лв. 

• ЦСРИ /Център за социална рехабилитация и интеграция  -120 720 лв. 

10.Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат 

разплатени от бюджет 2021г. в размер на 22 437 лв.,съгласно Приложение №2 ; 

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 

2021г.в размер на 307 194лв.,съгласно Приложение №2 

13.Приема  Приложения съгласно ФО №-1/18.01.2021 година: 

• План –график  за обслужване на просрочени задължения –Приложение №2 

• Справка за размера (ставка)на данъка за 2021 г. -  Приложение № 3; 

• Информация за План –сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2021 г.- Приложение № 4; 

• Справка за разпределението на средствата от предходния остатък от 2020 г. по бюджета на 

общината за 2021 г. -  Приложение №5; 

• Справка за разпределение на субсидията за 2021 година по читалища – Приложение № 10; 

• Справка по чл.89 от ЗДБРБ за 2021г.за трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи - Приложение №14 

• Информация за общинския дълг –Приложение №15 

14.Оправомощава кмета  да  извършва  компенсирани промени: 

14.1 В частта на дължимите  средства по чл.60 и чл.64 от ЗУО 

• Съгласно §58 и §60 от ЗИД  на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, в сила от 

01.01.2021г. е дадена възможност месечните отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО натрупани за 

периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. и цялата 2021г. да останат за сметка на общината,  да 

се изразходват чрез вътрешни компесирани промени, като същите разходите да се ползват  за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, да бъдат включени и разходи 

за изпълнение на противоепидемични мерки, извършени на тези територии, без да се изменя 

приетия от общинския съвет размера на такса за битови отпадъци. 

14.2.В частта на делегираните  от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите 

в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегирани бюджети, при условия че не 

се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегиране дейност; 

14.3.В частта на местните дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от 

една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;       

15. Възлага на кмета: 

• Да  утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен; 

• Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;    

• Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи; 

• Да включва информация  по чл.125, ал.4 от ЗПФ  в тримесечните отчети и обяснителни 

записки  към тях; 

• Да разработи детайлен  разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ; 

16.Упълномощава кмета: 

• Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на 



7 
 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие; 

• Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

съфинансиране на общински програми и проекти; 

• Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 

бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския; 

• Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския съвет за 

ежемесечно докладване  за  направените вътрешни промени по бюджета. 

• Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на 

бюджетната и финансова дисциплина; 

17.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложениe 

№26 

 

Вносител: 

 

БОЯН  КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино  

 

Съгласувал:  

Захаринка Петрова 

Директор дирекция „ ФСД, Б,ЧР,МДТ и АПО” –той и гл.счетоводител  

 

 

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрискосулт  ОбА 

 

 

Изготвил:  

Ана Дюлева  

Гл.експерт „Счетоводител и Бюджет ”    

         


