
ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

ПРОЕКТ  

ЗА БЮДЖЕТ 2014Г. 



Предложеният проект за бюджет за 2014г. на Община Созопол е 

разработен в съответствие с изискванията на:  

 Закон за публичните финанси  

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2014г. 

 

 Решения на Министерски съвет 658/31.10.2013г., за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г.с 

натурални  и стойностни показатели. 

  

 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. 

 



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2014г. 

29 300 000 лв. 

Капиталов 
бюджет 

41%

Местни 
дейности 

44%

Държавни 
дейности 

15%

Текущ 
бюджет

59%

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ 

на приходите за 2014г. и разчет на разходи, съгласно 

приоритетите, заложени в програмата за управление и 

стратегическия план за развитие на общината 



 ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗТЕЖ НА РЕГИОНА  

 

 

 Чрез постигане на следните приоритети:  
1.Созопол – община с европейска култура и културен туризъм  

 притегателен център за инвестиции, иновации и работа  

  

2. Созопол - привлекателно място за живеене  

По-добро усвояване на средствата по европейските фондове  

 

3.Созопол - община с добра бизнес среда за всички инициативни 

предприемачи  

 

 

 



ПРИХОДИ ЗА 2014г.-29 300 000 лв. 

 Приходите в проектоюбджета на Община Созопол за 2014 

година са  планувани в зависимост от очакваното 

изпълнение за 2013г.  
 

 Постъпления от имуществени данъци в размер на               5 960 000 лв. 

 Неданъчни приходи                                                                  11 566 500лв. 

в т.ч.      Приходи и доходи от собственост                                    2 058 000лв.  

Общински такси          4 373 000лв. 

Глоби, санкции и нак.лихви          150 000лв. 

Други не данъчни приходи            15 500лв. 

Внесено ДДС в/ху продажби        - 900 000лв. 

Приходи от продажба на имущество      5 550 000лв. 

Приходи от концесии     320 000лв. 

 Трансфери и субсидии от ЦБ    3 773 500лв. 

 Прогнозен преходен остатък от 2013г.                      8 000 000лв. 



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014г. 

  
 1,54% ръст на взаимоотношенията с централния бюджет  

незначителен ръст на стандарти в държавните дейности 

 

 3 246 500лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности  

 110 300лв. – обща изравнителна субсидия  

   50 400лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища  

 366 300 лв. – целева субсидия за капиталови разходи  

 

 

 

ОБЩО: 3 773 500лв.  



МЕХАНИЗЪМ 

за финансиране на общините под формата на субсидии от 

републиканския бюджет 2014г. 

1  2  3  4  5  

СУБСИДИЯ 

ОБЩИНА  

Созопол 

БЮДЖЕТНИ  

ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЯ  

СУБСИДИИ  

ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА  

ДЕЛЕГИРАНИТЕ 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  

3 246 500 лв. 

Средствата са за 

покриване на 

разходи само 

държавна 

отговорност  

ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА 

СУБСИДИЯ  

Средствата са за разходи 

общинска отговорност  

2014 г. – 160 700лв.  

до 31.01. – 50%  

до 30.06. – 50% 

 

Субсидия за 2013г.  

160 700лв.  

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  

Общо 2014г. 

366 300лв.  

 

 

 

Субсидия 

2013г. 

306 000лв.  

В т.ч.  

206 600лв.  

за основен 

ремонт на 

общинска 

пътна 

мрежа  

по заявка 

към МФ 



РАЗХОДИ ЗА 2014г.-29 300 000 лв. 
  

 Разходите в бюджет 2014г. са съобразени с постъпилите предложения и 
реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са, както следва:  

 

 Сектор екология – Изграждане на пречиствателната станция гр.Созопол и 
околни населени места, Депониране и събиране на битови отпадъци. 

 

 Сектор социален – ЦСРИ, Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера 
и Европейски програми за лица в неравностойно положение-ЦНСТ-с.Атия. 

 Сектор спорт – изграждане на спортни съоръжения, фитнес площадки и 
субсидиране на спортните клубове на територията на община Созопол; 

 Сектор култура – Реставрация и консервация на археологически разкопки за 
привличане на туристи за поклонническия туризъм; 

 Сектор образование – изграждане на нови детски градини-предстоящо 
изграждане в с.Равадиново и с.Росен 

 Пътна инфраструктура – добре поддържана третокласна пътна мрежа, 
асфалтиране и ремонти на тротоарни настилки. 

 Съфинансирания по проекти на Европейския съюз –осигурени чрез кредит 
от фонд ФЛАГ ЕАД и съответно ще бъдат възстановени от верифицираните 
плащания.  

 
 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА 
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2014г.-12 293 554лв. 

 

 

“ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА СОЗОПОЛ – I-ви ЕТАП” 

 

 Строителство на ПСОВ Созопол                                                                                   583 053лв. 

 Строителство на Входна ПС на ПСОВ Созопол и НТ до ДЗ                                      517 781лв. 

 Строителство на Дълбокоморско заустване на ПВ от ПС за отпадни води               321 373лв. 

 Изграждане на колектори и ПС-Черноморец                     413 668лв. 

 

 Изграждане на улица и зона за паркиране в кв.53 и кв.53а гр.Созопол-  807 500лв. 

 Основен ремонт път IV90065- в частта къмпинг Златна рибка-гр.Созопол          206 600лв. 

 Улично  осветление  м-ст  “Буджака”  Созопол –II-ри и III-ти етап                            230 000лв. 

 

 Изграждане технологични пътища в РДНО Созопол                                                    120 000 лв. 

 Реконструкция на ПСОВ-РДНО       680 550лв. 

 

 

 Проектиране и изграждане на спортна площадка в с.Равадиново кв.16 УПИ I           144 700 лв. 

 Основен ремонт обновяване на „Художествена галерия” гр.Созопол                        140 800 лв. 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА 

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2014г.-12 293 554 лв. 

 

ГРАДСКИ СТАДИОН 

 Спортен център с трибуни в УПИ І – 1017, кв.87 гр.Созопол                              596 564 лв. 

 Реконструкция Градски стадион гр.Созопол –                                                       179 529 лв. 

 Оборудване на Спортен център с трибуни в УПИ І – 1017, кв.87 гр.Созопол    170 135 лв. 

 УПИ І-1017 кв.87- Покрити трибуни и търговски площи, строителство  -     1 530 885 лв. 

 УПИ  І – 1017 кв.87-Покрит паркинг СЕВЕР, и тренировъчно игрище          2 640 000лв. 

 Благоустрояване терена на  Спортен център  в УПИ І – 1017, кв.87                   990 000лв. 

 

 ВиК мрежа “Провлака” –                                                                                          68 973 лв.  

 ВиК мрежа и Колектор м-ст Мисаря –                                                                   265 448 лв.  

 Външни водопроводни връзки  м-ст Мисаря –                                                     150 000 лв.  

 Улична водопроводна мрежа с.Росен и с.Крушевец-II-ри етап –               7 200 лв. 

 Канализация с.Равна гора-битови води II-ри етап                                                  45 000 лв.  

  Превенция от наводнения-изграждане на подпорни стени на дерета в с.Вършило, 

с.Зидарово, с.Габър, с.Равна гора                 24 000лв. 



За текущи ремонти са предвидени средства в размер 
на 1 914 170лв. 

  

  

 Текущ ремонт общински сгради –                  422 000 лв.  

 

 Текущ ремонт улична мрежа – асфалтиране,асфалтови 
кърпежи и тротоари и бордюри –                    1 024 736лв. 

 

 Текущ ремонт улично осветление –                    98 500 лв. 

 Текущ ремонт ВиК –                                              72 000 лв. 

 Текущ ремонт благоустрояване –                      153 000 лв. 

 Текущ ремонт ДСП –                                              20 000лв. 

 

 



Функция “Общи държавни служби”  3 739 346 лв. 

в т.ч. държавно финансиране                 536 000 лв. 

          общинско финансиране              3 203 341лв. 

Държавно 
финансира

не

Общинско 
финансира

не

 За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на 
средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация - РМС № 658/31.10.2013г.  

 

  В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в гр. 
Созопол, кметствата и общинския съвет.  

 

 

 в.т.ч. подпомагане с 2000 лв. на дете в семейство по Решение на Общински съвет, 
1000 лв. средства за ветераните от  войните , жители на община Созопол и 15 000 
лв.помощи , които не са на основание на закона за семейните помощи за деца и 
ЗСП.                                     

 



Функция “Отбрана и сигурност”   273 818лв. 

в т.ч. държавно финансиране            86 818лв. 

          общинско финансиране          187 000лв. 
 

 

 Държавното финансиране осигурява средства за: 
  

• Заплати и осигурителни плащания на 6 бр. щатен персонал  

   в.т.ч. 5 бр. денонощно дежурни и 1бр.охрана на ПУ.  

• Материално стимулиране на 10 бр.обществени възпитатели и на членовете на 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни  

( МКБППМН ) и издръжка.  

• Материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая , районни 
инспектори 

 

 С общински средства са осигурени кредити за разходи- за заплащане на договорни 
отношения с МВР за осигуряване на ред и сигурност през летния туристически сезон; 

държавно 

финансиране; 

общинско 

финансиране; 



Функция “Образование”            2 937 782 лв. 

в т.ч. държавно финансиране    2 267 582 лв. 

          общинско финансиране      670 200 лв. 
Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: 

  

  Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на 
труд на персонала и част от издръжка за 444 деца в целодневните детски градини и ОДЗ, в 
т. ч. и за 106 деца от подготвителните групи в целодневните  градини и училища.  

  Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 840 ученици в  
общообразователните училища.  

  Осигурени са целево 2 088лв. за стипендии, 59 180лв. за индивидуална и самостоятелна 
форма на обучение на 156 ученика, 6 360лв. добавка за 20 деца и ученици на ресурсно 
подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, 100 880 лв. за осигуряване на 
целодневна организация на учебния ден за обхванатите 194 ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-
ти клас (без средищните училища); 47 304лв. добавка за подпомагане храненето на децата 
от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 21 000 лв. за добавка на подобряване 
на материално-техническата база на училищата за 840 ученика – дневна форма на 
обучение;  

 11 760лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на 840 ученици;  

държавно 

финансиране; 

общинско 

финансиране; 



Функция “Здравеопазване”       175 432лв. 

в т.ч. държавно финансиране      89 242лв. 

          общинско финансиране      86 190лв. 

 Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни 

кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни 

кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, 

средства за безопасни и здравословни условия на труд за 

медицинско обслужване на 444 деца и 840 ученика и за хранене 

на 33 деца в ДМК . 

 За 2014 година от общински средства е осигурена издръжката 

на:  

• Детски ясли и детска млечна кухня общо за            105 677 лв.  

 

държавно 
финансира
не; 89242

общинско 
финансира
не; 86190



Функция “Социално осигуряване, 

 подпомагане и грижи”                 747 566 лв. 

в т.ч. държавно финансиране        88 366 лв. 

          общинско финансиране      659 200 лв. 
 

Общинското финансиране обхваща:  

 Възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален  патронаж с 33 бр. 

щатен персонал и издръжката на 550 бр. патронирани лица                             577 000 лв.  

  звеното за обслужване на програмите за временна заетост.                                 3 000 лв. 

 средства за подпомагане и издръжка на 13бр. пенсионерски клубове                79 200 лв.  

 

Държавно финансиране обхваща:  

Осигурени са средства за социални услуги предоставяни в общността : 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания; 

 осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 7 щатни бройки и 

капацитет 34 места в гр Черноморец; 

  Средства за финансиране на делегираната от държавата дейност през 2014 г. – 

                                                                                                                                               88 366лв. 

 

държавно 
финансира

не; 

общинско 
финансира

не; 



Функция “Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околна среда”  

10 294 330лв. 
 

 Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 
покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и 
опазването на околната среда.  

 За дейност „Озеленяване” са предвидени                                           250 000 лв.  

• в т.ч. за поддържане на зелени площи и зацветяване; 

• растителна защита; 

• паспортизация на зелени площи; 
 В дейност „Чистота” са планирани разходи  общо                                         1 937 700 лв.  

 В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на 
околната среда„ са планирани средства за:                                                           110 000 лв. 

• осигуряване на санитарната програма на общината третиране против комари, кърлежи и др.                                      

• екологични мероприятия - в т.ч. събиране на опасни отпадъци 

за мероприятия по опазване на околната среда и програма за работа с обществеността                   

Общинско финансиране



Функция “Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околна среда”  

 10 294 330 лв. 

 

 Дейност „Други дейности по жилищното строителство и 
регионално развитие                                                   427 700 лв.  

 

• събаряне на сгради и съоръжения незаконно строителство и 
разчистване на терени от строителни отпадъци                                                                                             
               100 000 лв.  

• геоложки и геодезически дейности; 

• текущи и аварийни ремонти  и благоустрояване района около 
общински имоти ; 

• паспортизация и обследване за енергийна ефективност на обекти 
общинска собственост ; 

• почистване на паметници и паметни плочи; 
 



Функция “Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околна среда”  

 10 294 330. 
 

 

 В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо          867 880лв.  

• за улично осветление в Созопол ; 

• за улично осветление в кметствата ; 

• ремонт на стълбове за осветление ; 

 

 В дейност „ВИК” е планиран бюджета за текущи ремонти на ВиК мрежа и 
капиталови разходи                                                                                                717 491лв. 

 В дейност «Пречистване на отпадъчните води» от населени места           1 521 323лв.                           
        

 

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” основно е 
планиран бюджета за поддържане ,ремонт и изграждане на улична мрежа                                                   
               1 832 236лв.  

 

  В дейност „Управление на дейностите по отпадъците”           1 630 000лв. 



Функция “Почивно дело, култура, 

религиозна дейност”                  8 034 113 лв. 

в т.ч. държавно финансиране      179 600 лв. 

          общинско финансиране  7 854 513 лв. 
Държавното финансиране  

В тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 25 субсидирани 
бройки в делегираните държавни дейности ( музей – 4бр. и читалища – 21бр.).  

 

 С общински приходи в тази функция се финансират:  

 

• За спортна дейност                                                                                                                   7 109 113лв.  

 в т.ч. спортните  клубове      495 000лв.,        разпределени,  както  следва: 
- Футболен  клуб  Созопол                                                                  300 000 лв. 

- Гребен  клуб Созопол                                                                              35 000 лв. 

- Спортен  клуб  “Киборг” Созопол                                                         10 000 лв. 

- Спортен  клуб  “Олимп” Созопол                                                         10 000 лв. 

- Спортен клуб кик-бокс “Аполон” Созопол                                        10 000 лв. 

- Карате клуб “Шогун” Созопол                                                              20 000 лв. 

- Спорен клуб”Буши-до”Черноморец                                                     30 000 лв. 

- Спортен клуб по футбол “Стоян Георгиев -ОБРАЗА” с.Росен            20 000 лв.  

- Спортен клуб по борба                                                                            35 000 лв.    

- Яхт  клуб  Созопол                                                                                   20 000 лв. 

-СНЦ “Общински водолазен център – Созопол                                          5 000 лв. 

-Футболен клуб “Стоян Георгиев-Образа “                                          10 000лв. 

-Плувен клуб “Бриз “                                                                                10 000лв. 

 

- За масова физкултура за деца и учащи се                                   50 000лв. 

                                                                                                       

държавно 
финансиране; 

общинско 
финансиране; 



 

 Дейност «Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и 
пътищата»                                                                                                            172 000 лв.                                  

 в т.ч. за обезопасяване на опасни участъци за движение, пътна маркировка, закупуване на 
пътни знаци ; 

 

  Дейност «Други дейности по икономиката» -                                            1 777 618 лв. 

в т.ч.за рекламни материали, за категорийна символика, за участие в тур.изложения, за 
непредвидени разходи по проекти, за текущи ремонти на общински сгради, за 
придобиване на земя, членски внос и участие в нетърговски организации  

 

и субсидии за сдружения – 12000лв.както следват: 

Сдружение на инвалидите –                                                                                      3 000 лв. 

Сдружение на “Съюз на слепите в България” -                                                    2 000 лв. 

Сдружение за “Българо – гръцко приятелство” Созопол –                                2 000 лв.,  

за  Съюза  на  офицерите  и  сержантите  от  запаса  и  резерва гр.Созопол – 2 000 лв.  

за „Тракийско сдружение  ЯНИ  ПОПОВ” -                                                           3 000лв. 

 

  Дейност «Общински пазари и тържища» -                        38 000лв.  

Функция “Икономически дейности ,  

и услуги”  

 3 067 618лв.. 



Функция “Разходи некласифицирани  

в други функции” 30 000лв. 

 

 

Планираните бюджетни кредити са изцяло 
общинско финансиране за:  

• Плащане на лихви по погасяване на заеми от 
банки в страната; 

• Лихви за погасяване по краткосрочни заеми по 
фонд „ФЛАГ”.  

 
 



ТЕКУЩ БЮДЖЕТ ПО ФУНКЦИИ 

ФУНКЦИИ  Бюджет 

2013г. 

/к.2+к.3/  

Държавно 

финансира

не  

Общинско 

финансиране  

Бюджет 

2014 г. 

/к.5+к.6/  

Държавн

о 

финанси

ране  

Общинско 

финансиране  

а  1  2  3  4  5  6  

І.Функция “Общи държавни 

служби”  
3 832 358  578 561  3 253 797  3 739 341 536 000 3 203 341 

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност”  329 067  172 067  157 000  273 818 86 818 187 000  

ІІІ.Функция “Образование”  3 172 616  2 445 616  727 000  2 937 782 2 267 582 670 200 

ІV.Функция “Здравеопазване”  190 751  101 351  89 400  175 432 89 242 86 190 

V.Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”  
929 167  199 378  729 789  747 566 88 366 659 200 

VІ.Функция “Жилищно 

строителство, БКС и опазване на 

околната среда”  

7 357 527    7 357 527  10 294 330   10 294 330 

VІІ.Функция “Почивно дело, 

култура, религиозна дейност”  
5 084 519  180 352  4 904 167  8 034 113 179 600 7 854 513 

VІІІ.Функция “Икономически 

дейности и услуги”  
2 953 995    2 953 995  3 067 618   3 067 618 

ІХ.Функция “Разходи 

некласифицирани в други функции”  
50 000    50 000  30 000    30 000  

Всичко текущ бюджет 2013г.:  23 900 000 3 677 325 20 222 675  29 300 000 3  247 608 26 052 392  



 

 

 ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2014 г.                                                             

       -79 680 038 лв. 

 /Приложение 1/ 

  

 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2014г.  -29 300 000 лв. 

 

    ОБЩО 108 980 038лв. 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 
obshtina@sozopol.bg 


