
 
ПРОГНОЗНА РАМКА НА ПРОЕКТ  

ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ  
ЗА 2015г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна 

част от бюджетната процедура и има за цел не само да 

информира, но и да ангажира местната общност за 

съставянето, приемането и изпълнението му.  
През 2015 г. ще се разчита и на подкрепата на 

обществеността на Созопол, веднъж за това, че хората 

трябва да разберат, когато се налага да се ограничават 

някои разходи, за да се осигурят други и втори път, когато 

се опитва да се събират приходите по общинския бюджет. 

Ще очакваме от гражданите и да предлагат, и да 

подкрепят и да критикуват, когато преценят, че 

администрацията не е достатъчно ефективна, но 

градивно…..  

 

 

 

 

 

 



 Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на 
общината за финансова 2015г. година включва: 

• Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по 
начин,отговарящ в най-голяма степен на потребностите; 

• Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други 
актове на Общинския съвет, свързани с общинските 
приходи. 

• Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския 
съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие; 

• Повишаване сигурността на градската среда от бедствия и 
аварии; 

• Формулиране на годишните цели и задачи; 

•  Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура; 

•  Анализ на общинската собственост; 

•  Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни 

 обекти от външни източници. 

 
 

 

 



Предложеният проект за бюджет за 2015г. 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 633/08.09.2014., за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015г. 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. 

 

 



ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЮДЖЕТНАТА 

РАМКА ЗА 2015 НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

СПАЗИХМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: 

 

•всеобхватност 

• адекватност 

• законосъобразност 

• прозрачност 

• устойчивост 
 



ОТ КЪДЕ ИДВАТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ…..  

 

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА 
ОБЩИНАТА 

 Данък недвижими имоти 

 Данък МПС 

 Данък върху придобиване 
на имущество 

 Патентен данък 

 Туристически данък  

 

 

 

ТАКСИ В ПРИХОД НА 
ОБЩИНАТА 

 Административни услуги 

 Битови отпадъци 

 Ползване на пазари и 
тържища 

 Технически услуги 

 Други общински такси 

 

 

 

 

Неданъчни приходи от собственост 
Постъпления от продажба на нефинансови активи 
Приходи от концесии 



СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2015  

Общината получава средства под формата на: 
 

 БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 

2015г. 

  

  

 3 344 811лв. –            обща субсидия за делегираните държавни дейности  

    152 665лв. –            обща изравнителна субсидия  

 в. т.ч. 47 880лв. –       трансфер за зимно поддържане на общински пътища  

    347 985 лв. –            целева субсидия за капиталови разходи  

   в. т.ч. 206 600лв. –      целева субсидия за ремонт на общински пътища 

 

ОБЩО: 3 845 461лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 

2015г. – БЮ №5/02.09.2014г. На Министерство на финансите, кметовете на 

общините разработват проектобюджетите си за 2015г. В частта за местни 

дейности при съобразяване с ограничението по чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г. в 

размер на 95% от утвърдените им с чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. трансфери.  



ПРОГНОЗНА РАМКА НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА 

СОЗОПОЛ ЗА 2015г. е 30 000 000лв.  
Делегирани от държавата дейности -       3 344 811 лв. 

За местни и дофинансирани дейности– 26 655 189 лв. 



ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИ 2015г.  -  30 000 000 лв. 

 Приходите в проектобюджета на Община Созопол за 2015 година са  планувани в 

зависимост от очакваното изпълнение за 2014г.  

 

Видове приходи по ЕБК План за 2015 

Данъчни приходи    6 790 000лв. 

Неданъчни приходи 12 910 000лв. 

Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за 

дейности 
3 845 461лв. 

Заеми от банки  

 
2 100 000лв. 

Временен безлихвен заем между бюджети и ЕС  

 
754 739лв. 

Трасфер /собствен принос/        /-/2 210 200лв. 

Друго финансиране-отчисления за битови отпадъци /-/300 000лв. 

Преходен остатък 6 110 000лв. 

Общ размер на приходите 30 000 000лв. 



Прогноза за разходите на бюджета на Община Созопол за 2015г. 

ФУНКЦИИ  Бюджет 2015 г. 

/к.2+к.3/  

Държавно 

финансиране  

Общинско 

финансиране  

а  1  2 3 

І.Функция “Общи държавни служби”  4 022 523 536 000 3 486 523 

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност”  348 936 81 936 267 000  

ІІІ.Функция “Образование”  3 125 213 2 365 743 759 470 

ІV.Функция “Здравеопазване”  181 882 89 482 92 400 

V.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”  
853 400 88 400 765 000 

VІ.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване 

на околната среда”  
9 825 629   9 825 629 

VІІ.Функция “Почивно дело, култура, религиозна 

дейност”  
8 553 449 183 250 8 370 199 

VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги”  3 018 968   3 018 968 

ІХ.Функция “Разходи некласифицирани в други 

функции”  
70 000     70 000  

Всичко текущ бюджет 2015г.:  30 000 000 3  344 811 26 655 189  



 
  Интегриран проект за водния цикъл на  Созопол – I-ви ЕТАП”   -            /-/ 2 210 200лв. 

 - Средствата представляват собствен принос и са част от приходната част на 
проекта за бюджет на община Созопол за 2015г. 

 

 Реконструкция Градски стадион гр.Созопол –                                             6 265 174лв. 

 

 Изграждане на улица и зона за паркиране в кв.53 и кв.53а гр.Созопол-           806 765лв. 

 

 Изграждане на дъждовна канализация ул.”Републиканска”гр.Созопол -         300 000лв. 

     I-ви ЕТАП 

 Изграждане на улична мрежа “Провлака”   -                                                        2 105 000лв. 

 

 Изграждане технологични пътища в РДНО Созопол и реконструкция на ПСОВ-РДНО 
                        1 081 000лв. 

 Средства за придобиване на ДМА и НДА                                                              2 387 425лв. 

 И за текущи ремонти  

Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа-асфалтиране и тротоари –       2 000 000лв. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГНОЗНАТА 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 

2015г.-12 945 364лв. 

 



Социална политика на община Созопол  

за 2015г. 

Предоставяне на нови социални услуги в общността: 
 
 Център за общественна подкрепа-гр.Созопол; 
 Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждане-с.Атия.; 
 
и съществуващи : 
 Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Черноморец; 
 Домашен социален патронаж; 
 Клубове на пенсионера и инвалида; 
 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 “Общи държавни служби”  4 022 523 лв. 

в т.ч. държавно финансиране                  536 000 лв. 

          общинско финансиране               3 486 823лв. 

 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 № 633/08.09.2014г.  

 

  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, 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”    348 936лв. 

в т.ч. държавно финансиране             81 936лв. 

          общинско финансиране           267 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 средства за заплащане на договорни отношения с 
МВР за осигуряване на ред и сигурност през летния туристически сезон; 

 

 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия. 

 



Функция “Образование”            3 125 213лв. 

в т.ч. държавно финансиране    2 365 743лв. 

          общинско финансиране       759 470лв. 

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 454 деца 
в целодневните детски градини и ОДЗ, и за 96 деца от подготвителните 
групи в полудневни детски  градини и училища.  

  Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 873ученици в 
общообразователните училища.  

  Осигурени са целево 2 000лв. за стипендии, 57 335лв. за индивидуална и 
самостоятелна форма на обучение на 143 ученика, 7 314лв. добавка за 23 
деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и 
детски градини, 99 840 лв. за осигуряване на целодневна организация на 
учебния ден за обхванатите 192 ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти и 5-ти 
клас/без средищните училища/; 38 304лв. добавка за подпомагане 
храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV 
клас; 21 285лв. за добавка на подобряване на материално-техническата 
база на училищата за 873ученика – дневна форма на обучение;  

 12 224лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на 873ученици;  



Функция “Здравеопазване”      181 882лв. 

в т.ч. държавно финансиране     89 482лв. 

          общинско финансиране     92 400лв. 

 Единният стандарт за финансиране на дейностите:  

 Здравни кабинети в детски градини и училища; 

 Детски ясли и млечни кухни; 

 Осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, 

средства за безопасни и здравословни условия на труд за 

медицинско обслужване на 454 деца и 873 ученика и за 

хранене на 33 деца в ДМК. 

 За 2015 година от общински средства е осигурена 

издръжката на:  

• Детски ясли и детска млечна кухня общо за-              92 400лв.  

 



Функция “Социално осигуряване, 

 подпомагане и грижи”                  853 400лв. 

в т.ч. държавно финансиране         88 400лв. 

          общинско финансиране       765 000лв. 

Общинското финансиране обхваща:  

 Възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален  патронаж с 35 бр. 

щатен персонал и издръжката на 550 бр. патронирани лица                              660 000 лв.  

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

 Средства за подпомагане и издръжка на 13бр. пенсионерски клубове                85 000 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 10щатни бройки и 

капацитет 34 места в гр Черноморец; 

  Средства за финансиране на делегираната от държавата дейност през 2015г. –   88 400лв. 

 Център за общественна подкрепа гр.Созопол - осигуряват възнаграждения, 

осигурителни вноски и издръжка за 5щатни бройки и капацитет 25 места за 3 месеца- 

/дофинансиране на дейността/ -                                                 18 000лв. 

 



Функция “Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околна среда”  

9 825 629лв. 

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                             280 000 лв.  

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

• растителна защита; 

• паспортизация на зелени площи; 

 В дейност „Чистота” са планирани разходи  общо                       1 788 826 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                   



Функция “Жилищно строителство,  

БКС и опазване на околна среда”  

 9 825 629лв. 
 

 Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие”                                                                                                                       
                       277 880 лв.  

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

 текущи и аварийни ремонти  и благоустрояване района около общински имоти;   77 880 лв. 

 

 В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо                   691 058лв.  

• за улично осветление в Созопол  и в кметствата ; 

• ремонт на осветителни тела и подмяна на стълбовете  за осветление ; 

 В дейност ВиК е планиран бюджета за текущи ремонти на ВиК мрежа и капиталови 
разходи                                                                                                                            927 700лв. 

 В дейност «Пречистване на отпадъчните води от населени места»                 1 720 000лв.                           
       

 В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” основно е 
планиран бюджета за поддържане ,ремонт и изграждане на улична мрежа                         
                     3 941 765лв.                                                 
        

 В дейност „Управление на дейностите по отпадъците”                 1 636 400лв. 

 



Функция “Почивно дело, култура, 

религиозна дейност”                  8 553 449лв. 

в т.ч. държавно финансиране      183 250лв. 

          общинско финансиране  8 370 199лв. 

Държавното финансиране  

В тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 25 
субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (ОКИ «Музеен център»-Созопол – 4бр. 
и читалища – 21бр.).  

 С общински приходи в тази функция се финансират:  

 За физическа култура и спорт са осигурени средства  в размер на :                                    7 474 174лв.  
 в т.ч. спортните  клубове      655 000лв.,        разпределени,  както  следва: 
- Футболен  клуб  Созопол                                                                  450 000 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            10 000 лв.  

- Спортен клуб по борба “Никола Станчев” –Община Созопол                                                             35 000 лв.    

- СНЦ “Общински Яхт  клуб” Созопол                                                        25 000 лв. 

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

- Плувен клуб “Бриз “ Созопол                                                                                 15 000лв. 

 

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

- За капиталови разходи -                                                                                                 6 404 174лв. 

 За култура са осигурени средства в размер на –                                                1 079 279лв. 



Функция “Икономически дейности ,  

и услуги”  

 3 018 968лв.. 

 

 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» -                                            1 660 368лв. 

в т.ч. за рекламни материали, за категорийна символика, за участие в тур.изложения, за 
съгласуване на инвестиционни проекти с всички указани в закона институции и  
разпределителни дружества, за изготвяне на становища, доклади за оценка на 
съответствие, геодезически заснемания, както и държавни такси свързани с издаване на 
строителни разрешения и въвеждане в експлоатация на обектите, 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 – 18000лв.както следват: 

Сдружение на инвалидите –                                                                                      3 500 лв. 

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

Сдружение за “Българо – гръцко приятелство” Созопол –                                3 000 лв.  

Съюза  на  офицерите  и  сержантите  от  запаса  и  резерва гр.Созопол –      2 500 лв.  

„Тракийско сдружение  ЯНИ  ПОПОВ” -                                                               4 000лв. 

Независимо женско сдружение «Св.Марена»-Созопол                                        3 000лв. 

  Дейност «Общински пазари и тържища» -                                  40 000лв.  



Функция “Разходи некласифицирани  

в други функции” 70 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”.  

 
 



 

 
ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2015 г.- ……/в допълнително 

приложение/. 

 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


