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ДО                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Йордан Йорданов 

Кмет на Община град Добрич 

 

 

Относно: Приемане на бюджета за 2021 година, индикативния годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община град Добрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Бюджетът на Община град Добрич за 2021 година е разработен при спазване на 

изискванията на Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 година, обн. в ДВ, 

бр. 104 от 08.12.2020 г., Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., обн. в ДВ, бр.1 от 05 януари 2021 

г. и Наредбата по чл. 82, ал.1 от ЗПФ за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община град Добрич, приета от Общински съвет.   

Основните моменти в ЗДБРБ за 2021 г., отнасящи се за общините са следните:  

 Завишение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, определена 

въз основа на приети от Министерски съвет стандарти за финансиране. За Община град 

Добрич увеличението спрямо бюджета за 2020 г. е в размер на 6 619 784  лева, от които: 

601300 лева за функция „Общи държавни служби”, 21470 лева за функция „Отбрана и 

сигурност”, 4 120 587 лева за функция „Образование”, 713768 лева за функция 

„Здравеопазване”, 988 731 лева за функция  „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи” и 173928 лева за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело”. 

 Осигурен е ръст на субсидиите  за местни дейности спрямо 2020 година: 

 - Обща изравнителна субсидия – увеличение с 872 400 лева; 

 - Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  –

увеличение със 5 900 лева; 

 - Целева субсидия за капиталови разходи – увеличение с 72 300 лева; 

 Запазени са следните условия и разпоредби от предходни  години: 

 Ред, процентно съотношение и срокове за превеждане на субсидиите по общинските 

бюджети (чл.53);     

 Разпоредбите за неплащане на наем от бюджетните организации, настанени  в сгради 

собственост на държавата или на общината, както и условията и сроковете за внасяне на 

50 на сто от получения наем от предоставени недвижими имоти на държавни и 

общински предприятия и еднолични търговски дружества с държавно/общинско участие 

(чл.79 и чл.97); 

 Приложение на инструмента за намаляване на 80% от неразплатените задължения на 

общини-бенефициенти по програми, за наложени финансови корекции – еднократно 

чрез сключване на тристранно споразумение между УО на оперативната програма, 

министъра на финансите и кмета на съответната община.(чл.82); 

 Възможност за покриване на финансовия недостиг на общини-бенефициенти по 

проекти по оперативните програми със заеми от Българска банка за развитие (чл.83); 

 Разширяване сроковете по разпоредбата, съгласно която за 2019-2021 г. 

ограничението по чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ не се прилага за ангажименти за разходи по 
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сключени договори за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране 

на битови отпадъци, третирането им  в съоръжения и инсталации и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на 

трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни 

дейности по чл.52, ал., т.11 буква „г” от ЗПФ.(чл.88); 

 Задължително поддържане на постоянен интернет и комуникационна свързаност на 

общинските администрации за нуждите на компонентите за електронно управление 

съобразно минималните изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на 

ДАЕУ (чл.90); 

 Лимити на представителните разходи на кмета и на общинския съвет (чл.93).  

 Предлаганият бюджет за 2021 година за държавни дейности и разпределението 

по функции и дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация е съобразен с 

определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и 

преходните остатъци от 2020 година. Реализираните в края на годината икономии от 

средствата за делегираните от държавата дейности се планират за финансиране на 

същите цели, включително за инвестиционни разходи.   

 Във функция „Общи държавни служби” са планирани средства за заплати и други 

възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по 

трудови и служебни правоотношения в общинска администрация. В тази функция са 

разпределени 3 231 355 лева (в т.ч 250 755 лева преходен остатък от 2020 г.). 

 Във функция „Отбрана и сигурност” са предвидени средства за местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 

обществените възпитатели, заплати и осигурителни вноски на 10 души денонощни 

оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за 

управление при стихийни бедствия и аварии, офиси за военен отчет и дейности по плана 

за защита при  бедствия.  Планираните  средства са в размер на 615 087 лева ( в.ч. 331 

931 лева преходен остатък от 2020 г.). 

 Във функция „Образование” са отразени настъпилите промени в броя на децата в 

детските градини и броя на учениците. Планираните средства за функция „Образование” 

са  38 538 981 лева, в т.ч. от собствени приходи на детските градини и училищата  583 

842 лева,  субсидия от Централния бюджет 35 470 723 лева и преходен остатък от 2020 

година 2 484 416 лева. 

             Средствата по различните разходни стандарти в образованието са завишени 

спрямо 2020 г., в съответствие с политиката за увеличение на доходите на 

педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищно образование, 

увеличението на възнагражденията на непедагогическия в системата персонал с 10 на 

сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодател. Стандартите за 

финансиране на детските градини са завишени средно с 14%. Стандартите за 

неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за 

професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, 

на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа са 

завишени средно с  13%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, 

задочна, индивидуална и самостоятелна) се увеличават средно с 15%. Нормативите за 

дете/ученик са завишени средно с 15%, като някои от тях запазват нивото си от 2020 г.  

 В изпълнение на чл.283, ал.9 от ЗПУО за 2021 г. има нов норматив за подпомагане 

заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно образование. Средствата по този норматив са в размер 

на 272 310 лева. 

 Останалите допълващи стандарти се увеличават, както следва: за ученик в 

комбинирана форма на обучение с 16%, за ученик в дневна  форма на обучение и дуална 

система на обучение в първи и втори гимназиален етап съответно с от 22% до 39%, в 

зависимост от вида на паралелката; за ученик с разширено изучаване на музика – с 16%. 

Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото 

си от 2020 г.  
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 Осигурено е държавно финансиране на: 

-  Частно основно училище „Мария Монтесори”  225 384 лева; 

- Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм” 320 261 лева, в т.ч.        

5 742 лева  за стипендии; 

- Частно средно училище с профилирана подготовка  по чужди езици и 

математика „Леонардо да Винчи” 348 620 лева, в т.ч. 2088 лева за стипендии. 

 Единните разходни стандарти  във функция „Здравеопазване” са увеличени спрямо 

2020 г., с: 20% за медицинско обслужване в здравните кабинети, 22% за детска ясла и 

детска кухня, 15,6% за здравните медиатори  и 13,4% за финансиране на общинските 

съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове . 

 Средствата, които се осигуряват със стандартите за финансиране на дейностите 

държавна отговорност са за заплати и осигурителни вноски, за безопасни и 

здравословни условия на труд на персонала в детските ясли, детската млечна кухня и 

здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от детски 

градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение 

от общински и държавни училища и финансирането на общински съвет по наркотични 

вещества.  

Планираните средства за функция „Здравеопазване” са 4 007 729 лева, от които 

трансферът от Централния бюджет е 3 728 117 лева  и преходен остатък от 2020 г.       

279 612 лева. 

 Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” държавното 

финансиране обхваща социалните услуги: 

 Дом за стари хора с капацитет 115 места; 

 Дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 140  

места; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 45 места; 

 Два центъра за обществена подкрепа, с капацитет общо 55 места; 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост,с капацитет 14 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 45 

места; 

 Четири центъра на настаняване от семеен тип за деца с увреждания, всеки с 

капацитет 14 места; 

 Преходни жилища,  с капацитет 8 места. 

 Увеличението в тази функция е с 988 731 лева (23,16%) спрямо 2020 година, 

диференцирано за  центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания и за защитено жилище за лица с увреждания с 25% и за останалите 

социални услуги – с 15%   

 Месечната помощ на ученик е увеличена от  35 лева на 40 лева. 

 През 2021 година за финансиране на новата делегирана от държавата дейност –  

социална услуга „Асистентска  подкрепа” за община Добрич са разчетени 187 295 лева.   

 Планираните за функцията средства за 2021 година са в размер на 6 066 925 лева, 

в т.ч.: трансфер от ЦБ  5 257 283 лева  и преходен остатък  820 030 лева.   

 Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са разчетени 

средства по ЗДБРБ в размер на 2 021 283 лева, със 173 928 лева в повече в сравнение с 

2020 година. Държавното финансиране предвижда обезпечаване дейността на 

Художествената галерия, РБ „Дора Габе“ и Регионалния исторически музей, както и на 

читалищата. Планираните средства за разходи през 2021 година, включващи и 

преходните остатъци от 2020 година са 2 179 491 лева.   

 С постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. (чл.20) е одобрен допълнителен трансфер за 

увеличение на средствата за РБ „Дора Габе” в размер на 23 463 лева. 

 Съгласно разпоредбите на Решение на Министерски съвет (РМС) № 790 от 30 

октомври 2020 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г.:  
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   Общински съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на 

персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките 

на средствата, определени по стандартите. 

 Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от 

държавата дейности във Функция „Образование” с изключение на училищата, детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на 

делегирани бюджети, в рамките на средствата, определени по стандартите. 

 Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от 

държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (без 

читалищата) в рамките на средствата, определени по стандартите. 

 Новите моменти в текстовете на РМС са: 

 - Общинските съвети по наркотичните вещества представят информация на 

министъра на здравеопазването за извършената дейност за всяко тримесечие (т.14). 

 - Средствата за финансиране на нови социални услуги, които ще функционират 

по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които 

приключват в рамките на 2021 г., ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на 

бюджета през 2021 г. чрез компенсирани промени между отделни социални услуги по 

предложение на министъра на труда и социалната политика (т.15). 

  През течение на бюджетната година на базата на фактически изразходвани 

средства, както и досега в централния бюджет са предвидени целеви трансфери за: 

пътни разходи на правоимащи болни, присъдени издръжки и други, определени с 

нормативните документи за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 

2021 година. 

  Проектът на местните приходи за 2021 г. е изготвен със заложените размери в 

ЗДБРБ за 2021 г., където е предвидена  обща  изравнителна субсидия  в размер на 5 289 

300 лeва, средства за зимно поддържане и снегопочистване 59 000 лева и  целева 

субсидия за капиталови разходи в размер на 708 400 лева.    

  Местните приходи са планирани реалистично на база оптимизиране 

събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване 

на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години.  

 Разходите за местни дейности са планирани по функции, дейности и параграфи 

в съответствие с Единната бюджетна класификация. 

 Във функция “Общи държавни служби” са предвидени средства за издръжка в 

дейност „Общинска администрация“ в размер на  605000 лева, както и средства за 

възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейност „Общински съвет“ в размер 

на  642590 лева. 

 Във функция „Отбрана и сигурност” са предвидени 10 000 лева за издръжка на 

общинска полиция. 

 Във функция „Образование” като местна отговорност са планирани 1 532 512 лева, в 

т.ч.: 

 За разходи за издръжка в детските градини, включително храната на децата в 

размер на 1 124 589  лева, в т.ч. 51537 лева резерв за непредвидени и неотложни  

разходи;  

 За заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и 

издръжка на ОМЦ „Захари Стоянов”  в размер на 407 923 лева. 

  Като дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са предвидени    

7 500 лева за финансово осигуряване изпълнението на общинската програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби и 11 689 лева за дейностите за кариерно ориентиране 

на деца и ученици. 

 Във функция „Здравеопазване” са предвидени общински средства в размер на 

590000 лева, от които 550 000 лева за нормалното функциониране на детските ясли и 

детска млечна кухня, намиращи се на територията на общината,  25 000 лева за 
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финансиране на дейността на Общински фонд „Здраве“ и 15 000 лева за финансова 

помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.    

 Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” изцяло местна 

отговорност са  дейностите „Домашен социален патронаж“ с капацитет на обслужване 

400 потребителя  и „Клубове на пенсионера“. Предвидените средства за тези дейности – 

за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за 

безопасни и здравословни условия на труд на персонала и за издръжка на дейностите са 

в размер на  927 622 лева.    

 Планирани са средствата за поевтиняване на карти за градски транспорт на 

пенсионери над 70 години и безплатни карти на хора с увреждания в размер на 100 000 

лева. 

 Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са 

планирани средства в размер на 18 173 020 лева.   

              Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 

покриват широк спектър от дейности за благоустрояване и опазване на околната среда.  

              За осветление на улици и площади са планирани общо 500 000 лева.  

              За ремонт и поддържане на уличната мрежа и зимно поддържане на уличната 

мрежа са планирани  1 616 357 лева.  

              ОП „Комуналстрой“ - за извършване на строително-монтажни работи  по 

инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална 

маркировка; по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни 

съоръжения; текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на 

улично осветление – 604 310 лева; 

              ОБП „Устойчиви дейности и проекти” - планирани са 2 139 117 лева, 

осигуряващи дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети 

Георги“; 

              За обезпечаване на дейности по чистотата на града са предвидени средства в 

размер на 10 798 936 лева, в т.ч. 4 251 936 лева за изграждане на нова клетка в 

регионално депо за неопасни отпадъци в с.Стожер. 

               Планирани са 30 000 лева за други дейности по опазване на околната среда (за 

дезакаризация на зелени площи, провеждане на мероприятия с екологична насоченост). 

 Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са предвидени 

3 890 984 лева  за финансиране на дейностите „Спортни бази за спорт за всички“, 

„Оркестри и ансамбли”, Обредни домове и зали”, ”Зоопаркове” и „Други дейности по 

културата“. 

               Предвидени са 42 000 лева за дофинансиране дейността на културните 

институти, в т.ч. 25 000 лева за читалищата. 

 Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” се финансират от 

общински приходи, както и от трансфера от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване 

на общинските пътища, общо в размер на 1 716 337 лева. В тази функция се отчитат 

разходите за дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата", „Общински пазари и тържища”, „Приюти за безстопанствени животни” и 

„Други дейности по икономиката”. 

 Планираните бюджетни средства във функция „Разходи, некласифицирани в други 

функции” са в размер на  935 000 лева. Осигурени са от местни приходи и включват: 

 - Разходи за лихви по заеми от банки в страната   – 210 000 лева; 

 - Разходи за лихви по други заеми от страната –  195 000 лева; 

 - Други разходи за лихви към местни лица – 10 000 лева; 

 - Такса ангажимент по заеми – 20 000 лева; 

 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 500 000 лева.  

   В приложение № 6 са бюджетите  за 2021 г. на  второстепенните 

разпоредители, разпределени по източници на финансиране (държавни и местни) и по  

дейности на ЕБК.  
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 Планирани са средства за социално-битово и културно обслужване на 

персонала във всички дейности в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни 

заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, както и средства за работно и 

представително облекло на всички работещи в бюджетната сфера. 

 Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи в размер на 6 466 292 

лева, разпределени по обекти, съгласно предложената Ви за разглеждане и приемане 

Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич.  

 Основната цел на бюджет`2021 е да осигурим по-ефективното, прозрачно и с 

подкрепата на гражданите управление на общинските финанси.  

 Предложеният проектобюджет на Община град Добрич за 2021 г. е балансиран, 

като бюджетното салдо изчислено на касова основа е равно на финансирането с 

противоположен знак. 

 Общият размер на приходите по проектобюджета за 2021 година е 84 886 822 

лева, от които 54 639 568 лева от държавни приходи и 30 247 254  лева приходи от 

местни дейности. 

 Разпределението на разходите е 54 639 568 лева за дейности държавна 

отговорност, 29 023 065  лева за местни дейности и 1 224 189 лева за дофинансиране на 

държавни дейности с местни приходи. 

 Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме 

следното 

Проект! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка 

с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община град Добрич:  

 

1. Приема бюджета на Община град Добрич за 2021 г., както следва: 

1.1. По приходите  в размер на 84 886 822 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 54 639 568 лева, в 

т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени неданъчни приходи в размер на 583 517 лева; 

1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 49 741 162 

лева; 

1.1.1.3. Възстановени трансфери за ЦБ  – /-10 388/ лева. 

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 

Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2020 година по проекти на общинските 

детски градини и училища и Регионален исторически музей  /-910 097/ лева. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2020 година в размер на 5 235 374 лева, съгласно 

Приложение № 12, в т.ч.: 

1.1.1.5.1. Остатък по левови сметки  в размер на 4 737 691 лева. 

1.1.1.5.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 497 683 лева. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер   30 247 254 лева; 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер 8 265 200 лева;  

1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 14 539 660 лева;   

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централен бюджет в размер на 5 348 300 лева, 

в.т.ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  5 289 300 лева; 
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1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в размер на 59 000 лева. 

1.1.2.4.  Целева субсидия за капиталови разходи в размер на  708 400 лева.     

1.1.2.5. Получени трансфери между бюджети  – отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците от общините, които депонират отпадъци на Регионално депо 

за отпадъци с. Стожер –  1 779 750  лева. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети /-/  –  /-1 299 213/ лева, в т.ч.: 

 - Трансфер за възстановяване на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците, внесени от общините, които депонират отпадъци на 

Регионално депо за отпадъци с. Стожер за периода от 01 март до 31 декември  2020 г.  –  

/-937 624/ лева (§58 от ПЗР от ЗИД на ДОПК), съгласно Приложение № 17.  

1.1.2.7.  Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (-) -   /-560 856/ лева. 

1.1.2.8. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма –  469 278 лева от  ПУДООС.    

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) – 650 000 лева. 

1.1.2.10. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)    – /-2 061 720/ лева, в т.ч.: 

1.1.2.10.1. Погашение по краткосрочен банков заем към „Общинска банка”АД /-/ в 

размер на  /-600 000/ лева; 

1.1.2.10.2. Погашение по дългосрочни банкови заеми към „Общинска банка”АД /-/  в 

размер на  /-1 157 900/ лева;   

1.1.2.10.3. Погашение по дългосрочни заеми от „ФЛАГ” ЕАД /-/ в размер на /-303 820/ 

лева;   

1.1.2.11. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от 

Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2020 година в размер на  /-1 527 446/ лева, 

в.т.ч.: /-1 521 057/ лева по проект „Подобряване на TEN-T мрежата в трансграничния 

регион Меджидия –Добрич; /-6 389/ лева по проект „План Бъдеще”, „SMART”, 

„POFTIC”.   

1.1.2.12. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и 

гаранции на други бюджетни организации (-/+) – Отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона 

за управление на отпадъците в размер на  712 254 лева, в т.ч.: 

 - Внесени отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 

2021 г. – (-4 237 500) лева; 

               - Възстановени отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците  за изграждане на нова клетка в регионално депо за неопасни отпадъци в 

с.Стожер  –   4 251 936 лева;   

               - Възстановени отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците  за периода от 01 март до 31 декември  2020 г.  –  697 818 лева. 

1.1.2.13. Преходен остатък от 2020 година в размер на 3 223 647 лева, разпределен 

съгласно Приложение № 13, в т.ч.: 

1.1.2.13.1. Остатък по левови сметки в размер на 1 877 036 лева;   

1.1.2.13.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 1 346 611 лева.  

1.2. По разходите в размер на 84 886 822 лева, разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 5. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 54 639 568 лева.   

1.2.2. За местни дейности в размер на 29 023 065  лева, в т.ч.:   

1.2.2.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000 лева. 

1.2.3. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със 

средства от собствените приходи в размер на 1 224 189 лева.   

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на – /-4 672 012/ лева, в т.ч.: 

1.3.1. За държавни дейности –  /-4 325 277/ лева.   

1.3.2. За местни дейности  –  /-346 735/  лева. 
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2. Утвърждава разчет на целевите разходи и субсидии за 2021 година, съгласно 

Приложение № 7. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 година, без звената от функция 

„Образование”, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация”и дейностите финансирани с местни приходи,съгласно Приложение №8. 

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2021 г.,съгласно Приложение №9.  

4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените 

разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.   

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни 

разходи, съгласно Приложение № 10. 

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11. 

7. Приема бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет, съгласно Приложение № 6. 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., по приходите и разходите, 

съгласно Приложение № 15. 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложения от № 16.1. до № 16.17.  

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година в размер на 20 000 000 

лева. 

10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 годината в размер 

на 1 278 062 лева. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 

година в размер до 30 700 158 лева. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 година в размер до 27 410 740 лева, като наличните към края на 

годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години.  

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021 година в размер до 30 811 799 лева, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2021  година в размер на   900 000 лева. 

14. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат 

разплатени през 2021 година в размер на 832 339 лева, съгласно Приложение № 14.    

15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.  

15.2. 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. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи. 

16. Възлага на кмета на общината: 

16.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

16.2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация и по 

тримесечия и утвърди разпределението. 

16.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и помощи и в съответствие с волята на дарителя, 

донора. 
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16.4. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители 

с бюджет. 

16.5. Тримесечно да информира общински съвет за актуализираното разпределение на 

променените бюджети по дейности и  второстепенни разпоредители с бюджет. 

17. Упълномощава кмета: 

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

17.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на 

културните институти – Драматичен театър „Йордан Йовков” и Куклен театър „Дора 

Габе”. 

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

Приложение № 18. 

  

 

  

 

ВНАСЯ: 

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ 

Кмет на Община град Добрич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


