
 
         
 
 

 
 
 
 

 Проектобюджет 2013 година на Община Кърджали 
 

 
              Проектът за бюджет на община Кърджали е разработен в 
съответствие с изискванията на  Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2013 година,  Закона за общинските бюджети, ПМС 
№1/09.01.2013г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република 
България през 2013 година, РМС № 327/2012 година за разделение на 
дейностите, финасирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани 
от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности през 2013 година, Указания ФО № 1 от 21.01.2013г. на 
Министерството на финансите за основните принципни насоки по 
съставянето и изпълнението на бюджета през 2013г.  

Проектобюджетът на Община Кърджали  за  2013 година е съобразен с 
финансовите параметри и  показатели в консолидирания държавен бюджет и 
е базиран на действащите общински наредби и правилници. 

Основната цел на предложеният проект за 2013година е :При ограничен 
ресурс ефективно и справедливо да се посрещне многообразието от 
потребности и очаквания ,гарантирайки запазването и подобряването на 
общинските услуги. 

По важните акценти в него са: 
� Запазване на данъчната тежест за гражданите –запазени размери на 
данъчни ставки,на такси и цени на услугите ,финансови облекчения и 
подкрепа на определени услуги  или група потребители; 

� Осигурено финансиране за разширения обхват на делегираните 
дейности,основно в образованието и социалните дейности; 

� Продължаване дофинансирането със собствени средства на част от 
делегираните дейности,чиито разходни стандарти  драстично изостават 
от реалната издръжка; 

� Запазване числеността на персонала и увеличение в отделни дейности 
до 10% средствата за работна заплата и осигурителните вноски ; 

� Поемане на ангажимент за трайно разрешаване  на проблема с 
просрочените задължения от стари години ,въпреки липсата на 
последователна държавна политика за общините в тази посока  ; 

� Разширяване обхвата на предоставяните услуги  и създаване на нови 
дейности в социалната,спортната и туристическата сфера и 
благоустройството на територията; 

� Засилено изпълнение на евро-проекти и инвестиции  
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� Осигуряване на собствен ресурс за подготовката,изпълнението и 
съфинансирането на общински проекти по Оперативните програми. 

 
Конкретните предложения за Проектобюджет 2013 година на Община 

Кърджали са следните: 
 
Предвидените приходи в  Бюджет 2013 възлизат на 38 300 000 лева от 

които: 
 

І. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от     
   държавата дейности -      20 076 831 лв.в т.ч.: 
 
     1. Обща субсидия за делегирани от държавата  
         дейности        19 641 369 лв. 
     2. Преходен остатък от 2012 година                                        435 462 лв. 
 
ІІ. Приходи за финансиране на местни дейности -  18 223 169 лв. в т.ч.: 
          

1. Собствени приходи        13 787 769 лв.                                                                    
2. Обща изравнителна субсидия                                            2 766 300 лв. 
3. Целева субсидия за капиталови разходи       1 324 100 лв. 
4. Получени трансфери                                                                40 000 лв. 
5. Предоставени трансфери за театър                                   (-) 30 000 лв. 
6. Предоставени трансфери за извънбюдж.сметки              (-)330 000 лв.   
7. Друго финансиране по чл.71а и 71е от ЗУО               (-)600 000 лв. 
8. Временни безлихвени заеми м/у  
    бюджетни и извънбюджетни сметки                                   1 265 000 лв. 

 
Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в 

съответствие  с размерите, определени от Общински съвет Кърджали и 
очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на 
несъбраните от минали години. Определянето на приходите от собственост са 
обвързани с годишната програма за управление на общинската собственост. 

В период на продължаваща финансово-икономическа нестабилност 
запазването на бюджетната устойчивост изисква прилагането на местна 
финансова политика,която да предпазва Община Кърджали от необосновани 
и популиски решения-затова въпреки влошаващата се стуктура на приходите-
тежестта за гражданите и бизнеса не се увеличава.Не се променят и 
размерите на таксите за детски градини и предоставяните социални услуги 
независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка 
част от реалните разходи по предоставянето на услугите.  
 

Планираните разходи за 2013 година са в размер на 38 300 000 лева. 
През настоящата година държавните трансфери като цяло се увеличават с 
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около 6,6-7,8%ръст.Няма съществени структурни промени,освен 
допълнителни ангажименти по нови национални програми в образованието. 

Средствата на национално ниво за дейност»Общинска администрация» 
остават непроменени от 2010г. и се налага дофинансирането им от местни 
ресурси.Спрямо 2012г. са  увеличени средствата за делегираните държавни 
дейности във функция»Образование»средно около 5,5-6% .Увеличени са и 
размерите на различните добавки към стандартите-25лв.на ученик за 
подобряване МТБ,70лв.за подпомагане храненето на децата в 
подготвителните групи и учениците в началните класове,стипендиите и 
други.Съгласно нормативните разпоредби бе утвърдена формула за 
разпределението на средствата по тези стандарти  след проведени две срещи 
за обсъждане с директорите на всички 22 училища в община Кърджали.  
Въпреки тези увеличения се налага дофинансиране на 10 училища –за 
обезпечаване учебния процес  на поднормативните паралелки. 

Във функция»Социално осигуряване и грижи» и «Почивно дело,култура 
и религиозни дейности»са увеличени с 10% единните разходни стандарти. 

Финансирането на местните дейности през 2013г обезпечава базовата 
издръжка на дейностите и  е близо до нивата от 2012г. 

 
Планираните разходи на Община Кърджали за 2013г. е в размер на 

38 300 000 лв. по видове са структурирани, както следва: 
 

� делегирани от държавата разходи –20 076 831лв. или 53%; 
� местни разходи  - 16 999 798 лв. или 44%; 
� дофинансиране на държавни разходи с местни средства –1 223 371лв. 
или 2% от общия бюджет; 
 

            Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 
38 300 000лв. през 2013 година ще се финансират: 

� заплати и социални осигуровки на 1276 учители, възпитатели и друг 
персонал в 22 общински училища, 34 детски градини , ОДК и 
обсерватория; издръжка на 6887 ученици и на 2147  деца в детските 
градини и 798 бр. стипендианти на обща  стойност  - 17 515 753лв; 

� заплати , социални осигуровки и издръжка  на 307 служители в 
общинска администрация, 46 кметове на кметства, 2 кметски 
наместници и  общински съвет с 41 общински съветници – 6 091 359лв; 

�  дейностите по отбрана и сигурност , възлизащи на –  180 176 лв.; 
� заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в  
детски яслени  групи и 44 здравни кабинети в училищата и детските 
градини както и тяхната материална издръжка възлиза на –705 356лв; 

� заплати и социални осигуровки на  работещите в заведенията за 
социални услуги и издръжка на  Дом за стари хора, Дневни центрове за 
деца с увреждания и възрастни хора с увреждания,Център за социална 
рехабилитация и интеграция,Център за настаняване от семеен тип и 
Домашен социален патронаж на обща стойност 1 180 326 лв; 
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� заплати и социални осигуровки на 122 работещи в регионалните 
културни институти – Регионален исторически музей, библиотека, 
общинско радио, Общинско предприятие”Обредени 
дейности”,ОП”Туристически дейности и управление на спортни имоти, 
галерия и Общински център за култура и младежки дейности, 
издръжката им  и 39,5 бройки субсидирана численост в 28 читалищата  
възлизащи на –  2 319 986 лв; 

� Поддръжка  спортна база и провеждане на спортни прояви – 656 380лв.      
� Поддръжка  на чистота –  3 789 000 лв; 
� Улично осветление и В и К–     470 000 лв; 
� Озеленяване и поддържане на паркове и градини –   250 000 лева; 
� Ремонт на улици –       170 000 лв; 
� Ремонт на тротоари и благоустрояване –70 000 лв. 
� Ремонт на общинска пътна мрежа  и зимно поддържане –  1 299 200 лв; 
� Капиталови разходи от бюджета – 4 583 514лв. 
� Други разходи – други дейности по икономиката и туризма-1090 044лв. 

 
През 2013 година Инвестиционната програма на Община Кърджали 

планира за изграждане на  обекти на територията на общината и основни 
ремонти, осигурени от следните източници: 

 
� Целева субсидия за КВ от Републиканския бюджет –  1 324 100 лв.                     

в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища –              
606 300лв. и 717 800лв. за капиталов разход.  

 
� Собствени приходи     –  3 000 0000 лв., в т.ч.: 

- собствени приходи от продажба на общ. имущество – 3 000 000лв. 
- бюджет на второстепени разпоредители  – 259 414 лв. 
- фонд „Приватизация” –  637 000    лв. 
Инвестиционната програма на Общината през 2013 година ще се 

финансира в по- голямата си част от собствени общински приходи.Размерът 
на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет 
бележи относителен ръст 1,47% в сравнение с предходната година.Ето 
размерите на капиталовата субсидия за община Кърджали, приети със ЗДБРБ 
за съответните години: 

2008г. – 1 459 800лв.  
2009г. – 1 605 400лв. 
2010г. – 3 551 100лв. 
2011г. –    892 000лв. 
2012г. –    897 700лв. 
2013г. - 1 324 100лв. 

  
За изпълнението на проекти  са необходими парични ресурси, както за 

съфинансиране, така и за предварително плащане на извършените видове 
работи и услуги. Тези средства се предвиждат да се осигурят  чрез поемане на 
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допълнителен дълг от фонд „ Флаг”  в размер до 3 800 000 лв. при следните  
условия: 

� Максимален размер на заема  – до 3 800 000лв.; 
� Обезпечение – собствени приходи и договори за безвъзмездна 
финансова помощ; 

� Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR и максимална 
надбавка от 4,75% 
 
При преглед на разпределението на всички разходи по функциите на 

Бюджет 2013г. се вижда, че  най-голям дял от бюджетните средства имат 
предвидените за : 

� Образование – 46 % или 17 815 753 лв. вт. ч. 145 819лв. за КВ 
� Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 

23% или 8 838 800 лв., вт. ч. 3 717 800лв. за КВ 
� Общи държ.служби –16% или 6 091 359 лв.  
� Култура  и спорт –  6 % или 2 319 986 лв.  
� Икономически дейности –  4% или 1 670 400лв. в т.ч. 606 300 лв. за 

основен ремонт на общинска пътна мрежа 
� Социални дейности – 3% или 1 180 326лв.,в т.ч. 110 595 лв за КВ 
� Здравеопазване  –  2% или  705 356 лв. 
� Отбрана и сигурност –  180 176 лв.   

 
   През 2013г.Община Кърджали ще изпълнява бюджета си чрез 37 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Всеки един от тези 
разпоредители има самостоятелен бюджет, който е част от консолидираният 
бюджет на Общината. 

За подробно запознаване с детайли от Проектобюджет  2013г. в 
съпоставим план с 2012г. са данните в приложенията №1, 2  . 

 
 
 

Извънбюджетни сметки и фондове 
 
В изпълнение разпоредбите  Приложение  № 8 към  § 26  от  ПЗР на ЗДБРБ 

за 2013 година се утвърждават следните извънбюджетни сметки и фондове,  
които ще функционират в Община Кърджали  през 2012 година /Приложение 
№5/: 

1. Специална сметка към общинските съвети за приходите от 
приватизация на общински предприятия  -  Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол  чл. 10,  ал. 1. 

2. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и 
следприватизационен контрол  -  ЗПСК чл. 10,   ал. 1,  т. 1 

3. Специален фонд към общинските съвети за инвестиции и дълготрайни 
активи  -  ЗПСК  чл. 10,  ал. 1,  т. 3 
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4. Извънбюджетна сметка за изпълнение на проекти, финансирани от 
Европейския съюз 

 Планираните приходи и разходи по тези сметки и фондове са в  
Приложения  № 3 

 
 
 
                                                                                   


