
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПРОЕКТ 

ЗА БЮДЖЕТ 2013Г.



 Закон за държавния бюджет на Република България за 2013г.

 Постановление на Министерски съвет №1/09.01.2013г.

 Решения на Министерски съвет 1/20.01.2012г., №327/25.04.2012г., №850/2012г. 
и №20/10.01.2013г. за разчетните натурални и стойностни показатели за 
прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата 
дейности за 2013г. за Община Созопол.

 Наредба за съставянето, изпълнението, отчитането и контрол на общинския
бюджет приета с решение №969/20.08.2010г.

 Писмо на Министерството на финансите №ФО–1/21.01.2013г. за основните
принципни насоки при съставянето и изпълнението на бюджета на общината
за 2013г







Бюджет 2013г. ще създаде благоприятни условия за развитие 
на местната икономика и повишаване стандарта на живот 
на гражданите на Созопол чрез: 

 Балансираност ;

 Повишаване и запазване на равнището на предоставяните 
публични услуги ;

 Изпълнение  на стратегическите цели и приоритети 
заложени в общинския план за развитие според 
потребностите на населението в общината; 

 Повишаване на качеството и ефективността на 
публичните разходи ;

 Премерен риск.



 7.82% ръст на постъпленията от местни данъци и такси и неданъчни приходи –
завишен контрол, добро финансово управление и налагане на стриктна бюджетна
дисциплина ;

 1.9% ръст на средствата за образование в държавните дейности – инвестиция в
човешкия ресурс; важна предпоставка за развитие на икономиката, базирана на
образованието;

 1.4% ръст на средствата за здравеопазване – повишаване качеството на
здравеопазването с фокус върху здравната превенция;

 1.43% ръст на средствата за социално осигуряване, подпомагане и грижи –
специално внимание към хората в неравностойно положение; Община Созопол–
социално отговорна община;

 19% намаление на средствата за жилищно строителство, комунални дейности и
опазване на околната среда от собсвени приходи – Спечелен проект по ОП
«Околна среда» за «Интегриран проект за водния цикъл на община Созопол и по
ОП «РСР» за ПСОВ с.Равна гора и ВИК с.Равна гора от фонд Земеделие;
превръщането на Созопол в привлекателно място за живеене и балансирано развитие на
населените места на територията на общината;

 1,63% ръст на средствата за почивно дело, култура – Созопол – домакин на XV –ти
Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини;

Бюджет 2013г. осигурява превантивна и гъвкава бюджетна политика; 



 3 249 489лв. – обща субсидия за делегираните
държавни дейности

 110 300лв. – обща изравнителна субсидия 

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

 306 000 лв. – целева субсидия за капиталови
разходи

ОБЩО: 3 716 189лв. 
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Разходите в бюджет 2013г. са съобразени с постъпилите предложения и реалните
прогнозни

приходи, като приоритетни разходи са, както следва: 

 Сектор социален – Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и Европейски
програми за лица в неравностойно положение.

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

 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.



 По  бюджета  на  гр.Созопол - собствен   предвидени средства  в  размер  на  6 991 862 
лв.  по  обекти и други населени места,  както  следва:

За основни ремонти – 239 240 лв. ( в т.ч. от ЦБ – 172 200 лв.) 

по обекти:

 -Аварийно укрепване мостово съоръжение ул.”В.Левски” с.Росен – 17 040 лв.

 - Основен ремонт път с.Росен с-Равна гора – 72 200 лв.

 - Основен ремонт път разклон Атия – с.Атия –с.Росен – 100 000лв.

 - Основен ремонт обновяване на „Художествена галерия” гр.Созопол – 50 000 лв.

Изграждане на инфраструктурни обекти – преходни и нови обекти  4 792 129 лв. 

по обекти:

 -Изграждане технологичен път в РДНО Созопол – 66 563 лв.

 Улично  осветление  м-ст “Буджака”  Созопол                                                   15 770 лв.

 Разширение открит паркинг Север допълнително с 58 паркоместа – 97 220 лв.

 Изграждане велосипедна и пешеходни алеи, детска , спортна и изгледна площадки –
140 480 лв.

 Строителство на „Входна ПС на ПСОВ Созопол – напорен тръбопровод до 
дълбокоморско заустване - 100 000 лв.

 Строителство на „Дълбокоморско заустване на пречистени води от ПСОВ Созопол  -
100 000 лв.



 Строителство на КПС, напорни  тръбопроводи  и    и колектори - 100 000лв.

 Спортен център с трибуни в УПИ І – 1017, кв.87 гр.Созопол, конструктивно изпълнение 

на козирка и реконструкция Градски стадион – 1 733 283 лв.

 -УПИ І-1017 кв.87- Покрити трибуни и търговски площи, строителство  - 860 245 лв.

 -УПИ  І – 1017 кв.87-Покрит паркинг ЮГ, строителство, авторски и строителен надзор                                              

609 818 лв.

 - Консервация на разкрити зидове и археологически структури на нос Скамни

( до Художествена галерия) – 200 000 лв.

 -ВиК с.Равна гора – 50 000 лв.

 -Домови отклонения за канализация с.Равна гора- 105 750 лв.

 -ПСОВ с.Равна гора – 413 000 лв.

 Проектиране и изграждане на игрище на изкуствена трева гр.Черноморец – 200 000лв.

/ 133 800 лв. от РБ и 66 200 лв. общински приходи/.



Придобиване на сгради, стопански инвентар ,машини, съоръжения, транспортни 

средства за Общината в размер на 1 064 352 лв.

в т.ч.по обекти:

 Разширение на общинска сграда - Кметство Созопол -Вътрешен двор   проектиране, 

СМР, авторски и строителен надзор  - 163 312лв.

 Преходен обект:- Административна общинска сграда Созопол ( многофункционална 

административна сграда в УПИ ІІ кв.28 по плана на гр.Созопол) в т.ч. технически 

паспорт и енергийна ефективност, технически и авторски надзор – 42 000 лв.

 Преходен обект: Проект „Интеграция на културно – исторически ценности и 

диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол –

126 842 лв.

 Проектиране и изграждане на „Вятърна мелница” Созопол- 160 000лв.

 Център за настаняване от семеен тип с.Атия – 60 000 лв.

 Система за видеонаблюдение на гр.Созопол – 71 000лв.

 Придобиване  на сграда  ІІ етаж от сграда  с.Крушевец - 100 000 лв.

 Придобиване на микробус за РДНО Созопол – 50 000 лв.

 Придобиване на лек автомобил за Община  Созопол – 120 000 лв.



 Придобиване на други нематериални активи–проекти и програмни продукти 

в т.ч.по обекти: 764 441 лв.

- Изготвяне на проект за обект: Улица и зона за паркиране в кв.53 и кв.53а гр.Созопол-

части: Геодезия, Геология, Пътна, Конструкции, ЕЛ, ВиК, ПБЗ и схеми към ПУП –

ВиК и ЕЛ. – 36 570 лв.

- Предпроектни проучвания за изграждане на ново рибарско пристанище Созопол –

25 000 лв.

- Изготвяне на проект „Покритие на археологически обекти и прилежаща територия 

към крепостни стени” „Провлака” – пешеходна зона гр.Созопол – 23 400 лв.

- Работен проект „Инвестиции в рибарско пристанище гр.Созопол” – 100 000 лв.

 За придобиване на земя са предвидени средства в размер на 131700лв.

в т.ч.по обекти:

- Обезщетение собственици на земеделски земи, включени в границите на Градски 

стадион Созопол , кв.87 – 75 000 лв.

- Обезщетение на собственици на земеделски земи , включени в границите на проект 

„ЦДГ с.Росен”  – 25 000 лв.



За текущи ремонти са предвидени средства в размер на 
1 286 946 лв.

 Текущ  ремонт  „Дом на Рибаря” – 160 000 лв.

 Текущ ремонт общински сгради – 142 009лв.

 Текущ ремонт улична мрежа – асфалтиране,асфалтови 
кърпежи и тротоари и бордюри – 809 937 лв.

 Текущ ремонт улично осветление – 40 000 лв.

 Текущ ремонт ВиК – 20 000  лв.

 Текущ ремонт детски площадки – 50 000 лв.

 Текущ ремонт ДСП – 35 000лв.

 Текущ ремонт горски пътища – 30 000 лв.



 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 № 
327/25.04.2012 г. 

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

• Възнагражденията на председателя на общинския съвет и на общинските
съветници и издръжка 170 000 лв. 

• представителни разходи на общината 146 000 лв. 
• помощи по Решение на Общински съвет 231 000 лв. 

в.т.ч. подпомагане с 2000 лв. на дете в семейство по Решение на Общински
съвет, 1000 лв. еднократна помощ на ветерани от  войните , жители на община 
Созопол и 10 000 лв.помощи , които не са на основание на закона за семейните
помощи за деца и ЗСП.                                   



Бюджет 2013г.

 Държавното финансиране осигурява средства за:

• Заплати и осигурителни плащания на 2бр. щатен персонал 
• 5 бр. нещатни денонощно дежурни. 
• 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;



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 368 деца в целодневните детски градини и ОДЗ, в 
т. ч. и за 79 деца от подготвителните групи в целодневните градини и училища. 

 Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 835ученици в  
общообразователните училища. 

 Осигурени са целево 2 300 лв. за стипендии, 36 065лв. за индивидуална и самостоятелна
форма на обучение на 91 ученика, 4 620лв. добавка за 15 деца и ученици на ресурсно
подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, 79 040 лв. за осигуряване на 
целодневна организация на учебния ден за обхванатите 152 ученици от 1-ви, 2-ри и 3-ти 
клас (без средищните училища); 46 368лв. добавка за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 20 875 лв. за добавка на подобряване
на материално-техническата база на училищата за 835ученика – дневна форма на 
обучение; 

 11 690лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на 835 ученици; 

Бюджет 2013г.



Общинското финансиране в тази функция е насочено основно 

за: 

 Издръжка на целодневните детски градини и подготвителна 

група към ЦДГ и сезонни ЦДГ -

592 849лв. 

 Дофинансиране на непълни и слети паралелки за учебната 

2012-2013 година                                                                                

52 000лв. 

Бюджет 2013г.



 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 447 деца и 835 ученика и

за хранене на 33 деца в ДМК .

 За 2013 година от общински средства е осигурена

издръжката на:

• Детски ясли и детска млечна кухня общо за 89 400 лв.

Бюджет 2013г.



Общинското финансиране обхваща: 

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

щатен персонал и издръжката на 550 бр. патронирани лица 651 000 лв. 

 звеното за обслужване на програмите за временна заетост. 2 000 лв.

 средства за подпомагане и издръжка на 13бр. пенсионерски клубове 76 789 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 2013 г. –

87 074лв.

 Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. 

1 680 167 лв. 

 в т.ч. текущ бюджет 1 246 567 лв. капиталов бюджет 433 600 лв. 
Бюджет 2013г.



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 231 600 лв. 

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

• растителна защита;

• паспортизация на зелени площи;
 В дейност „Чистота” са планирани разходи общо                                              2 329 242 лв. 

• съгласно предложената план-сметка за ТБО    

 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



Бюджет 2013г.

 Дейност „Други дейности по жилищното строителство и 
регионално развитие” акумулира голяма част от кредитите във
функцията 628 340 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;



Бюджет 2013г.

 В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо          594 447 лв. 

• 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- общо                                                                                  294 350 лв.

 В дейност «Пречистване на отпадъчните води» от населени места общо                                           
1 152 411лв.

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” основно е 
планиран бюджета за поддържане ,ремонт и изграждане на улична мрежа- общо                                                   

1 017 137лв. 

 В дейност „Управление на дейностите по отпадъците” в т.ч. Заплати, 
осигурителни вноски за 28 щата. и издръжка на ДЕПО – Созопол и капиталови
разходи - общо                     1 000 000лв.



Бюджет 2013г.

Държавното финансиране

В тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 24,5 
субсидирани бройки в делегираните държавни дейности ( музей – 4бр. и читалища – 20,5бр.). 

 Към стандарта в държавното финансиране са добавени и преходните остатъци от 
реализирани икономии на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности
през 2012 г. – 180 352лв.

С общински приходи в тази функция се финансират: 

• За спортна дейност 4 200 651лв. 

в т.ч. спортните  клубове  - 410 000лв., разпределени,  както  следва:

- Футболен  клуб  Созопол                                                              - 220 000 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.

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



• Музеи  и  галерии с местен характер               57 000 лв. 

• Дофинансиране с общински приходи за читалища 30 000 лв. 

• Разходите за осигуряване на други дейности по културата са общо                               552 800лв. 

в т.ч. за мероприятия по културния календар 352 800 лв.                                                                     

• Обредни домове и зали – 47 716 лв.

 За  “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в т.ч. за възнаграждения, 

осигурителни вноски и  издръжка на 6 щатни бройки – 520 000лв.                             

 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища- 150 400лв.

Включва: Разходите в тази дейност се финансират от общински приходи и целева субсидия за 

снегопочистване – 50 400лв.                                                                      

Планирани са кредити за зимно поддържане и снегопочистване от собствени приходи                    

100 000 лв.



Бюджет 2013г.

 Дейност «Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и
пътищата» 180 000 лв.

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

 Дейност «Други дейности по икономиката» - 1 909 628 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» - 21767лв.



Бюджет 2013г.

 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”. 



ФУНКЦИИ Бюджет 

2012 г. 

/к.2+к.3/ 

Държавно 

финансира

не 

Общинско 

финансиране 

Бюджет 

2013 г. 

/к.5+к.6/ 

Държавн

о 

финанси

ране 

Общинско 

финансиране 

а 1 2 3 4 5 6 

І.Функция “Общи държавни 

служби” 
3 314 022 574 552 2 739 470 3 832 358 578 561 3 253 797

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност” 290 927 134 927 156 000 329 067 172 067 157 000

ІІІ.Функция “Образование” 3 237 984 2 231 608 1 006 376 3 172 616 2 445 616 727 000

ІV.Функция “Здравеопазване” 182 259 96 158 86 101 190 751 101 351 89 400

V.Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 
646 700 646 700 929 167 199 378 729 789

VІ.Функция “Жилищно 

строителство, БКС и опазване на 

околната среда” 

9 073 771 9 073 771 7 357 527 7 357 527

VІІ.Функция “Почивно дело, 

култура, религиозна дейност” 
3 109 071 171 559 2 937 512 5 084 519 180 352 4 904 167

VІІІ.Функция “Икономически 

дейности и услуги” 
2 545 266 2 545 266 2 953 995 2 953 995

ІХ.Функция “Разходи 

некласифицирани в други функции” 
100 000 100 000 50 000 50 000

Всичко текущ бюджет 2013г.: 22 500 000 3 208 804 19 291 196 23 900 000 3 677 325 20 222 675



В период на криза, Община Созопол успя да

осигури по-голям бюджет за настоящата година

в сравнение с 2012г. с 1 400 000 лв.

Още 25 млн. лв. е заложено да се влеят в

икономиката на общината през 2013г. от

проекти, финансирани от ЕС.

Тази сума е по - голяма от размера на бюджета на

Община Созопол за настоящата година.




