
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2021г.



НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Закон за публичните финанси – чл.84, ал.4 и ал.6

На 27.01.2021г. Кмета на общината ще представи за публично обсъждане от
местната общност проекта на бюджета за 2021г.

Публичното обсъждане на проекта на бюджет е задължителен етап от процеса по
разработване и приемане на Бюджета на Община Созопол за 2021г.

Публичното обсъждане се провежда по ред определен от общинския съвет. За
постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския
съвет заедно с окончателния проект на бюджета.



Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на 

общината за финансова 2021 година включва:

• Създаване на добра организация от кмета на общината, чрез
кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите
на бюджетните звена и чрез директорите на дирекции за
разпределяне на финансовия ресурс съгласно потребностите;

• Преглед на дългосрочните цели в програмните документи на
Общината;

• Повишаване сигурността на градската среда от бедствия и
аварии;

• Формулиране на годишните цели и задачи;

• Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

• Финансиране на приоритетни обекти от външни източници.



Предложеният проект за бюджет за 2021г. на Община Созопол

е разработен в съответствие с изискванията на:

• Закон за публичните финанси;

• Закон за държавния бюджет на Р. България за 2021г., обнародван в

«Държавен вестник» бр.104 от 08.12.2020 г.;

• ПМС № 408/23.12.2020г. За изпълнение на държавния бюджет на Р.

България за 2021г.;

• Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 година за

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с

натурални и стойностни показатели през 2021г.;

• Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за

местните дейности за следващите три години, за съставяне,

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.



БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

Основната цел на проектобюджета за 2021 година на Община Созопол е:

 Съгласуването на проект за бюджет 2021г. с Министъра на финансите;

 Запазване и ръст на показателите за финансова самостоятелност на Община Созопол за 2021г. спрямо
2020г.;

 За подобряване на финансовото състояние на общината са бъдат предприети следните мерки:

- Приоритетно залагане на средства за разплащане за погашенията от заема от ЦБ и общинския дълг в бюджета за 2021г.;

- Засилен контрол върху приемането на задължения и извършването на разходи – определяне на разходни лимити,
оптимизиране на структурата на общинската администрация, засилен контрол на възлаганите обществени поръчки и др.;

- Увеличение на приходната база (преразглеждане на договорите за наеми, размерите на определените от общински съвет
такси и цени на услуги, засилен контрол върху събираемостта на просрочени вземания и др.;)

- Спазване на оздравителните мерки за подобряване финансовото състояние на общината и укрепване на финансовата и
стабилност, чието изпълнение да се следи от общинския съвет. Заложените мерки в оздравителния план са остойностени, с
конкретни срокове за изпълнение и разписани отговорници;

 Община Созопол предвижда стабилизиране на финансовото си състояние и подобряване на финансовите си
показатели. В тази връзка се планира размера на разходите за заплати, осигуровки, издръжка и
инвестиционните разходи да съответства на размера на собствените приходи.

 Спазване на финансова дисциплина, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са
обезпечени и не се допускат просрочени задължения и вземания.



РАМКА НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021г.

ПРОЕКТ НА 
БЮДЖЕТ ЗА 

2021 година 

23 225 000 лв.

ПРИХОДИ ОТ 
МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

14 662 067 лв.

РАЗХОДИ ЗА 
МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

12 939 767 лв.

РАЗХОДИ ЗА 
ДОФИНАНСИРАНЕ  

1 722 300 лв.

ПРИХОДИ ОТ 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ  

8 562 933 лв.

РАЗХОДИ ЗА 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ  

8 562 933 лв.



Съгласно ЗДБРБ за 2021г. Община Созопол получава средства под формата на:

ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ 2020г.

Обща субсидия за делегираните държавни 

дейности 

6 439 993 лв.

Обща изравнителна субсидия 0 лв.

Трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища 

134 000 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 553 100 лв.

Основни бюджетни взаимоотношения от ЦБ 7 127 093 лв.

ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ 2021г.

Обща субсидия за делегираните държавни дейности 7 612 149 лв.

Обща изравнителна субсидия 0 лв.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

на общински пътища 

143 800 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 622 200 лв.

Основни бюджетни взаимоотношения от ЦБ 8 378 149 лв.

Трансфери за други целеви разходи за местни 

дейности по чл.54 от ЗДБРБ за 2021 г.

161 300 лв.
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ПРОЕКТ ЗА ПРИХОДИ 2021г.  - 23 225 000 лв.

Приходите в проекто-бюджета на Община Созопол за 2021г. 

Видове приходи по ЕБК План за 2021

Данъчни приходи 7 729 076 лв.

Неданъчни приходи 8 929 833 лв.

Основни бюджетни взаимоотношения 

от ЦБ и други трансфери за дейности

8 378 149 лв.

Временен безлихвен заем между бюджети и ЕС 145 000 лв.

Временен безлихвен заем от ЦБ/ погашения за 2021г. -1 451 737 лв.

Трансфер от Царево и Приморско /отчисления за битови отпадъци за 

РИОСВ/

630 000 лв.

Погашения по заеми от банки в страната /-/2 100 000 лв.

Друго финансиране-отчисления за битови отпадъци /-/915 801 лв.

Преходен остатък в лв. по сметки 1 792 688 лв.

Преходен остатък в лв. равностойност по валутни с-ки/събрани средсва и 

извършени плащания от/за с-ки за средства от ЕС

100 173 лв.

/-/12 381 лв.

Общ размер на приходите 23 225 000 лв.



Проект на разходите на бюджета на Община Созопол за 2021г.

ФУНКЦИИ 
Бюджет 2021

/к.3+к.4+к.5/ 

Държавно 

финансиране 

Дофинансиране 

на Държавната 

дейност

Общинско 

финансиране 

1 2 3 4 5

І.Функция “Общи държавни служби” 4 117 213 1 251 800 1 500 000 1 365 413

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност” 300 257 250 260 0 49 997

ІІІ.Функция “Образование” 6 344 139 5 645 539 181 300 517 300

ІV.Функция “Здравеопазване” 327 566 194 996 0 132 570

V.Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 

1 717 249 813 899 30 000 873 350

VІ.Функция “Жилищно строителство, 

БКС и опазване на околната среда” ;

6 099 701 0 0 6 099 701

VІІ.Функция “Почивно дело, култура, 

религиозна дейност” 

1 662 666 406 439 11 000 1 245 227

VІІІ.Функция “Икономически дейности и 

услуги”;

2 246 209 0 0 2 246 209

ІХ.Функция “Разходи некласифицирани в 

други функции” 

410 000 0 0 410 000

Всичко текущ бюджет 2021г.: 23 225 000 8 562 933 1 722 300 12 939 767



ПРОЕКТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2021г. - 1 972 830 лв.

В т.ч. Собствени средства – 823 991 лв., капиталови дарения – 81 212 лв., остатък по ПМС №348/19.12.2019 г. –

183 561 лв., средства по държавен стандарт – 73 520 лв., преходен остатък от целева субсидия за 2020 г. – 188

346 лв., и средства от целева субсидия за 2021г. – 622 200 лв.

 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата/832д/ /Реконструкция и рехабилитация на

общ.път BGS1212 Атия – Росен - Атия 4ти етап /в т.ч. ПМС №348/19.12.2019 – 183 561 лв. и 25 800 лв. – собствени

средства – 209 361 лв.

 Авариен ремонт и изграждане на дъждовна канализационна мрежа по ул. Републиканска – субсидия от ДБ себра за

2021г. /603д./- 622 200 лв.

 Изграждане на уличната канализация за квартали 37,38,39,47,48,49 по плана на с. Равадиново /603д/- 50 000 лв.

 Проектиране и изграждане на автогара в гр. Черноморец /831д УКРДТП/ – 100 000 лв.

 Проектиране , доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди

върху покрива на закрит плувен басейн - 75 212 лв.

 Основен ремонт ул. “Стара планина”, ул. “Черно море” с.Равадиново /606д/– от ДБ себра за 2020 г. – 188 346 лв.

 Текущи ремонти на тротоари и бордюри – 161 300 лв.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


