
Проект на  бюджет на община Крушари за 2013 година 
 
 
 На основание чл.10 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2013 година са приети размерите на взаимоотношенията между  
централния бюджет и бюджетите на общините за 2013 година под формата на 
обща субсидия за делегираните от държавата дейности  - 2742646 
лева,трансфери за местни дейности – 39000 лева,обща изравнителна субсидия 
– 474000 лева,целева субсидия за капиталови разходи  - 127000 лева и 
капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища– 
133000 лева,общо  3515646 лева. 
 В проекто бюджета са включени собствени приходи  в размер на 758620 
лева,преходен остатък  от 2012 година в размер на 357902 лева В частта на 
собствените приходи са предвидени приходите от имуществени и други 
данъци,окончателен годишен патентен данък; неданъчни приходи и доходи от 
собственост,приходи от общински такси,постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи,приходи от доходи,глоби,санкции и неустойки,дарения 
помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи.В структурата на 
собствените приходи нараства делът на данъчните приходи с положителен 
резултат.Предвиден е ръст за 2013 година спрямо бюджет 2012 година  на 
имуществените данъци – с 27 % и в общинските данъци ,в частта на таксата за 
битови отпадъци  
 Собствените приходи на училищата,прилагащи системата на 
делегираните бюджети в общината,се планират от съответните директори и 
средствата постъпват директно по банковите сметки на съответното училище. 
 Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да 
бъдат по-ниски от определените в чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 година. 
 Проекто бюджета за 2013 година за държавните дейности е както следва: 
 Общи държавни служби                               472900 лева  
 Отбрана и сигурност                                       66006 лева 
 Общообразователни училища                     754469 лева 

Целодневни детски градини                         307440 лева 
Здравеопазване                                               26327 лева 
Дом за стари хора                                         147650 лева 
Дневен център                                              115360 лева 
Дом за деца                                                  764700 лева 
Читалища                                                        87794 лева  
 
Общо                                                           2742646 лева 
 Разпределени са натуралните и стойностни показатели за 

прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности.в 
Целодневните детски градини  за деца от 3 до 4 години,включително в 
населено място с до 1500 жители за 70 броя при стандарт 1644 лева 
средствата са в размер на 115080 лева и в подготвителна целодневна група за 
105 деца и стандарт 1760 лева  са разпределени 184800 лева.Получават и 
добавка от 72 лева за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи. 

 При прилагане на единните разходни стандарти в 
общообразователните училища е въведено разделяне на общините  в седем 



групи.В седма група са училищата в общината със единен разходен стандарт  
1570 лева за 443 броя ученици и средства в размер на  695510 лева  

Увеличени са средствата за добавка за подобряване на материално-
техническата база от 24 лева на 25 лева, добавката за ученици на ресурсно 
подпомагане от 293 лева на 308 лева,Завишени са средствата за осигуряване 
на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І,ІІ и ІІІ 
клас  от 427 лева на 520 лева.Запазен е стандарта на един ученик от 14 лева –
средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици. 

 Във Функция”Социално осигуряване,подпомагане и грижи” са 
завишени единните разходни стандарти за едно място  с 10 %,а именно на Дом 
за стари хора от 5369 лева на 5906 лева за 25 места,на Дом за деца с умствена 
изостаналост от 6952 лева на 7647 лева за 100 места и при Дневен център за 
деца с увреждания от 5244 лева на 5768 лева за 20 места. 
  По функция”Почивно дело,култура,религиозни дейности” са 
осигурени средства под формата на субсидии за читалищата.Субсидираната 
численост на читалищата в общината за 2013 година е в размер на 14 
бройки.Предвидените средства от 87794 лева със 6271 лева единен разходен 
стандарт се разпределят между читалищата от комисия,определена със 
заповед на кмета на общината,като в нея участват представители от общината 
и на всяко читалище. 
  Съгласно чл.26а от Закона за народните читалища,председателите 
им представят ежегодно на кмета на общината предложения за своята 
дейност.Общинския съвет приема годишна програма за развитието на 
читалищната дейност,която се изпълнява въз основа на финансово обезпечени 
договори,сключени с кмета на общината. 
  Министърът на финансите по предложение на министъра на 
културата предоставя на общините като обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности средства за подпомагане дейността на народните 
читалища,в това число за ремонт,за компютърна техника и софтуер и за 
художествено-творческа дейност. 

 В бюджетните кредити на училищата са включени преходния 
остатък от 2012 година,собствени приходи и допълнително финансиране на 
маломерни и слети паралелки,определено като размер по реда на Наредба за 
определяне роя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в 
паралелките.За самостоятелна паралелка под минималния брой ученици-
разликата между норматива на минималния брой и действителния брой на 
учениците в паралелките се умножава с не по-малко от 20 на сто от стандарта 
и за слята паралелка под минималния брой ученици не по-малко от 40 на сто. 

 Общината разпределя средствата  получени по единни разходни 
стандарти между училищата въз основа на формули за всяка отделна 
дейност,утвърждава в срок до 28 февруари на текущата година след 
обсъждане с директорите на училищата.Утвърдените формули се прилагат от 
началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. 

 Основни компоненти на всяка формула са единния разходен 
стандарт и броя на учениците в училищата.Допълнителни компоненти на 
формулата могат да бъдат обективни,географски,демографски и 
инфраструктурни показатели. 

 Първостепенните разпоредители с бюджетни 
кредити,финансиращи училищата,като част от допълнителните компоненти на 



формулата могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до з на 
сто от средствата. 

 На основание чл.36 от Постановление № 1 от  9 януари 2013 
година за изпълнение на държавния бюджет на Република България  за 2013 
година ,директорите на училища в системата на народната просвета  
извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по 
бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие,а за 
последното тримесечие не по-късно от 10 декември и предоставят информация 
на разпоредителя с бюджетни кредити за извършване на промените. 

 На основание чл.37 ал.1 от ПМС № 1 министърът на 
образованието,младежта и науката,въз основа на  данните от 
информационната система „АдминМ” в срок до 1 април 2013 година предлага 
на министъра на финансите да извърши корекции по бюджетните 
взаимоотношения на общините с централния бюджет,във връзка с настъпили 
промени в броя на учениците и на децата за учебната 2012/2013 година. 

 На основание чл.37 ал.1  от ПМС № 1 първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата средствата по 
единните разходни стандарти,разпределени по формула и целевите средства в 
срок до 7 работни дни  от получаването им от централния бюджет. 

 На основание чл.41 ал.1 по решение на директора,при условие,че 
са осигурени другите разходи,от делегирания бюджет на училището,могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка 
на средства с източник  - остатъци от предходни години,собствени приходи и 
субсидия по формула.Директорите на училища могат да планират средства за 
поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по 
делегираните бюджети. 
  Общината може да извършва разходи в полза на работниците и 
служителите за пътуване в границите на населеното място,от местоживеенето 
до местоработата и обратно,въз основа на трудовите задължения и 
изискванията за длъжността,определени с длъжностните характеристики. 
  Общинския съвет,утвърждава списък на длъжностите и на 
лицата,които имат право на транспортни разноски.в рамките на средствата по 
бюджета на общината. 
  Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да 
извършват разходи за заплащане превозните разноски на педагогическия 
персонал,а именно до 85 на сто за автобус от местоживеенето им до 
местоработата в друго населено място и обратно на базата на утвърдени 
списъци от директорите на училищата и детските градини. 
  За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 
пътувания в страната, за превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по 
чл.26 ал.3 и 4 от Закона за народната просвета, централния бюджет  
предоставя средства и увеличава общата субсидия със същите. 
  Средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала в общините заедно с осигурителните вноски се предвиждат по 
съответните бюджети по разходен параграф 1000 от Единната бюджетна 
класификация.Средствата се определят в размер до 3 на сто от плановите 
разходи за заплати на лицата,назначени по трудови 
правоотношения.Определянето,разходването и отчитането на средствата се 
извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната 



година.Начинът на използване на средствата се определя по решение на 
общото събрание на колектива. 
  По решение на Общинските съвети могат да се подпомагат 
разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, 
таксите,неданъчните и други общински приходи.В помощта се включват 
разходите за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на 
покойника,утвърдени от общинските съвети. 
  На основание чл.61 ал.1 средствата по чл.152 ал.1 от Семейния 
кодекс и по чл.13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от 
държавата на присъдена издръжка се предоставят на общините като обща 
субсидия.На основание чл.63 ал.1 средства за пътни разходи на правоимащи 
болни се предоставят от централния бюджет по бюджета на общината като 
обща субсидия.Списъкът на заболяванията и състоянията,за които се 
предоставят средствата се определя от министъра  на здравеопазването в срок 
до края на месец февруари 2013 година. 
  Предвидените в Централния бюджет средства за подпомагане на 
физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на 
общините при условията и по реда на Постановление № 129 на Министерския 
съвет от 2000 година за определяне на минимални диференцирани размери на 
парични средства.  
 Независимо,че за общинските дейности няма приети 
стандарти,общината използва  подхода за определяне цената на услугата, за 
достигнато ниво на разход за съответната услуга,при съпоставима база на 
натуралните и стойностни показатели и важно значение за обема на разходите 
е начина на предоставяне на услугите – пряко организиране или чрез възлагане 
на външни организации. 
  Трудовите разходи на персонала в местните дейности са 
планирани на база числеността на персонала и средната брутна работна 
заплата за всяка дейност. 
  Увеличение на разходите за заплати,възнаграждения и 
задължителни осигурителни вноски може да се извършва само с нормативен 
акт на МС.Икономията на разходите може да се използва текущо или с 
натрупване само за изплащане на допълнителни възнаграждения 
  Годишния размер на държавния трансфер за общините се 
разпределя по тримесечия,както следва:първо тримесечие- 30 на сто,второ 
тримесечие – 25 на сто,трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие 25 
на сто. 
 Приетата с чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 година целева субсидия за 
капиталови разходи/без тези за изграждане  и основен ремонт на общински 
пътища/ се предоставя на общината  за първото тримесечие – 20 на сто,второ 
тримесечие – 25 на сто,трето тримесечие – 30 на и четвърто тримесечие – 25 
на сто.Целевата субсидия предназначена за изграждане и основен ремонт на 
общинските пътища, се разпределя въз основа на заявка от общината за 
необходимите средства,съобразно договорените с изпълнителя план-графици 
за работа на обектите.Средствата за зимно поддържане се предоставят на 
общината до 20 януари в размер на 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 
на сто.Получените постъпления от продажба на общински нефинансови активи 
се изразходват само за финансиране изграждането,основен и текущ ремонт на 
социална и техническа инфраструктура. 



  С оглед спазване изискванията на   Закона за общинските бюджети 
е необходимо да се извършва периодично оценка на изпълнението на 
планираните собствени приходи и при необходимост да се правят актуализации 
по бюджета с цел осигуряване финансирането в рамките на бюджетната година 
на определени разходи. 
  Разпределението на преходния остатък е основният източник на 
средства,който се използва за допълване на потребностите в съответната част 
на бюджета. 
  С решение на общинския съвет в частта на делегираните от 
държавата дейности може да се прехвърлят средства 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 делегираната дейност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОДОБРЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КМЕТСТВА  
 КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА  
 
  ТЕКУЩ РЕМОНТ  
 
Кметство Дяково – Частичен ремонт на помощни сгради  на кметството. 
 
Кметство Бистрец  - Ремонт на покрив ,банкетна зала. 
 
Кметство Габер – Текущ ремонт на кметството 
 
Кметство Загорци – Ремонт на покрива на пенсионерски клуб. 
 
Кметство Коритен – Ремонт на покрива,измазване,боядисване  
 
Кметство Добрин –Ремонт клуб на пенсионера 
 
 
           КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА  
 
ОСНОВНИ РЕМОНТИ  
Със собствени средства  
       Топлоизолация фасада ІІІ етаж административна сграда      8500 лева 
        Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство 
         на Дом за стари хора                                                               80000 лева 
         За проучване и проектиране                                                   43000 лева 
         Ремонт улици с.Крушари                                                         98400 лева 
    ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА   
 Закупуване на автобусна спирка к-во Телериг                       6000 лева 
             Закупуване на ИФА                                                                 8000 лева 
 ОСНОВНИ РЕМОНТИ  
Със целеви капиталови средства  
   Ремонт на  общ.път DDВ 3173/ІІІ-293/Коритен-Абрит/               133000 лева                             
    Ремонт на покрив,саниране на част от сграда и  
     вертикална планировка на част от дворно пространство 
          при ЦДГ  Лозенец                                                                    127000 лева  
 
  
всичко по капиталовата програма                                              503900 лева  
 
 
 
 
 
 
 


