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                                       П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

                      От   Петър Георгиев  -зам.  кмет на община Садово 

 

                      Относно:Проект за бюджет на общината за 2015 г. 

 

 

              Уважаеми госпожи и господа, 

              На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.84, ал.4 от Закона за публичните 

финанси  предоставяме на Вашето внимание проект за бюджет на общината –изготвен 

съгласно действащото законодателство и отразяващ  в максимална степен 

необходимостите  на гражданите  от  общината от една страна и възможностите за 

извършване на разходи във връзка със задоволяването на тези най-необходими нужди в 

съответствие с осигурените приходи по бюджета .Бюджетът на общината е разделен 

условно на три независими части : 

              -делегирани от държавата дейности-  за които държавата осигурява 

финансиране и строго следи как се изразходват средствата ; 

              -общински дейности-финансират се със собствени приходи и субсидия от 

държавата  и  се дава по голяма свобода при тяхното планиране; 

              -дофинасиране на делегирани от държавата дейности- дава се право някои от 

делегираните от държавата дейности при необходимост да се дофинансират със 

общински приходи. 

 

               Делегирани от държавата дейности. 
               В изпълнение на чл.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г. средствата- неизразходвани в 

държавните дейности през 2014 г. са заложени в бюджета за 2015 г. 

               В проекта за бюджет са включени следните дейности: 

               -„Общинска администрация”-възнаграждения и осигурителни плащания за 

работещите в администрацията. 

               -„Други дейности по отбраната”-възнаграждения и осигурителни плащания на 

денонощните дежурни по оповестяване при бедствия и издръжка на тяхната дейност; 
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               -„Доброволни формирования по гр.защита”- възнаграждения за доброволци; 

               -„Други дейности по вътрешната сигурност ”-възнаграждения и осигурителни 

плащания  за обществените възпитатели, както и издръжка на МКБППМН; 

               -„ЦДГ”-отпуснатите средства са за покриване на възнаграждения и 

осигурителни плащания на служителите към детските градини  .Налице е нарастване на 

стандарта с 38 лв., но те не са достатъчни да компенсират всички нараствания в 

заплатите , които са направени през 2014 г.( през мес.септември нарастват минимумите 

за педагогоческия персонал) и нарастването на минималната заплата през 2015 г. ; 

               -„ОУ”-делегирани бюджети на училищата . Налице е нарастване на стандарта 

за ученик с 33 лв. Бюджета в тази дейност е формиран от отпуснатата сума от 

държавата -2338792 лв.- според действащия стандарт и от сумата останала в наличност 

в края на 2014г.-203933 лв.  

               -„Здравни кабинети”-средства за възнаграждения и осигурителни плащания за 

7 служители , осигуряващи здравно обслужване за детските градини и училищата 

(включително и държавните),както и издръжка на тяхните кабинети; 

               -„Др.дейности по здравеопазването”- остатък от предходната година; 

               -„Център за обществена подкрепа” –възнаграждения и осигурителни плащания 

за служителите от центъра ,издръжка на дейността. Сумата за 2014 г. е завишена с 1260 

лв.; 

               -„Център за настаняване от семееен тип”-възнаграждения, осигурителни 

плащания за 11 служители  и издръжка на центъра в с.Ахматово ; 

               - „Др.дейности по заетостта”(остатък от социалните трапезарии); 

               -„Читалища”-субсидии за читалищата от общината,като тяхното  

разпределение става от комисия,  в която участват всички председатели на читалища по 

критерии утвърдени от  Министерство на културата.Налице е завишение в общата сума 

с 6488 лв. 

 

                Общински дейности  
                Финансирането на общинските дейности става от собствени приходи –местни 

данъци,такси ,неданъчни приходи-включително от продажба на имущество,обща 

изравнителна субсидия .В приходната част със знак минус е включено плащането на 

ДДС и корпоративен данък от общината. Освен това през 2015 г. са предвидени 

плащания по заем от фонд „ФЛАГ” – за собствен принос по проект за енергийна 

ефективност в образованието – 49320 лв. – общо за годината и за реализиран през 2012 

г. проект за енергийна ефективност с гарантиран резултат в ЦДГ с.Поповица-41596 лв.-

за годината. 

                 В проекта за бюджет предлагаме да се включат следните дейности: 

                 -„Общинска администрация”-цялостна издръжка на работата на кметствата и 

общинската администрация в гр.Садово,средства за еднократно подпомагане на крайно 

нуждаещи се граждани по решение на общински съвет за всеки конкретен случай,за 

членски внос за НСОРБ; 

                 -„Общински съвет”-за възнаграждения и осигурителни плащания за 

общинските съветници,за издръжка работата на съвета; 

                 -„ЦДГ”-издръжка на работата на детските градини; 

                 -„Програми за временна заетост”-за обезпечаване работата на служителите по 

програмите за временна заетост-материали,работно облекло и т.н.; 

                 -„Др.дейности по подпомагане”(разходи, подпомагащи стартирането на 

соц.проект в с.Ахматово); 

                 -„ВиК”-за дейности съпътстващи ВиК сектора, подпомагане на реализация на 

проекта по ПРСР за изграждане на пречиствателна станция в с.Кочево; 



                 -„Осветление на улици и площади”-за възнаграждения и осигурителни 

плащания за двама служители за поддръжка на уличното осветление,за материали и 

ел.енергия; 

                 -„Поддръжка на уличната мрежа”-разходите на общината за поддръжка на  

улиците в населените места ;  

                  -„Упр.,контрол и рег.на дейн. по оп.на околната среда”-в изпълнение на 

Закона за опазване на околната среда, средствата постъпили  от глоби,налагани на 

замърсители  на околната среда(„Спиртна фабрика” в с.Катуница) се предвиждат за 

екомероприятия-засаждане на дръвчета и т.н.; 

                 -„Чистота”- за отразяване на разходите по план-сметката на таксата за битови 

отпадъци за 2015 г.; 

                 -„Др.дейности по опазване на околната среда”-за възнаграждения и 

осигурителни плащания на служителите, поддържащи чистота по кметствата; 

                 -„Спортни бази”-за най-належаща поддръжка на стадионите по населените 

места.Предвидени са субсидии за отборите,които реално се състезават ; 

                 -„Обредни домове и зали”- за погребение на самотни граждани и за 

сключване на граждански бракове по кметствата; 

                 -„Ремонт пътища”-за поддръжка на общинската пътна мрежа ,включително и 

снегопочистване и опесъчаване; 

                 -„Други дейности по икономиката”-за възнаграждения и осигурителни 

плащания на организаторите на клубовете,както и за издръжка на клубовете; 

                 -„Разходи за лихви”-лихви по плащанията за фонд „Флаг”. 

                „Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински 

приходи” 
                -„Общинска админстрация”-възнаграждения и осигурителни плащания на 

дофинансираните щатни бройки на общинската администрация; 

                -„ОУ”-дофинансиране на дейности,свързани с училищата; 

                -„Читалища”-за допълнителни субсидии към читалищата за осигуряване на 

участия на ансамблите към тях във фестивали и т.н. 

                                 

 

                Във връзка с гореизложеното предлагаме следния проект за  
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