
 І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 789100

1 Проектиране 70000

2 Видеонаблюдение 10000

3 Ремонт на покрив на бизнесинкубатор 44300

4 Ремонт на ул. "П. Яворов" гр. Мездра 21700

5 Ремонт на ул. "Н. Вапцаров" Мездра 22000

6 Ремонт ул. "Христо Ботев" Мездра от ДАП до ул. "Баданец" 107200

7
Ремонт на ул. "Христо Ботев" Мездра от ок 372-373б- срещу 

"Хемус М" 
15000

8 Ремонт на ул. "Дружба" гр. Мездра 11400

9 Ремонт на ул. "Дунав" гр. Мездра 24700

10 Ремонт на ул. "Вела Пеева" с. Лик 27600

11 Ремонт път Мездра - Брусен 21900

12 Ремонт път VRC 2094 от м. "Клисурата" с. Люти дол(Е79) 72000

13
Ремонт на път VRC 1079-с. Руска бела до разклона за с. 

Моравица
104700

14 Ремонт на паркинг зад хотел "Родина" 15600

15 Закупуване на двураменен контейнеровоз 60000

16 Закупуване на листосмукачка 8000

17 Закупуване на два броя автобуси 50000

18 Закупуване на пневматичен пистолет 2000

19 Закупуване на газов бойлер - ДГ "Слънчице" 2300

20 Закупуване на газов котел - ДСП 3000

21 Закупуване на автомобил за ДСП 7000

22 Закупуване на дъска за снегопочистване 4600

23 Закупуване на моторен чук 8000

24 Закупуване на камера 7000

25 Капиталов трансфер МБАЛ - ремонт покрив 31000

26 Капиталов трансфер МБАЛ-ремонт паркинг пред МБАЛ 38100

II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 517632

1 Ремонт кметството с. Г. Кремена 17000

2 Ремонт ул. "Ал. Стамболийски" с. Ослен Криводол 40300

3 Ремонт на ул. "Здравец" с. Боденец 17400

4 Ремонт на ул. "9-ти септември" с. Царевец 89300

5 Ремонт на ул. "В. Левски" с. Игнатица 20300

6 Ремонт на ул. "Гаврил Генов" с. Г. Бешовица 19900

7 Ремонт на ул. "Г. Димитров" с. Зверино 30200

8 Подпорна стена на ул. "Искър" с. Зли дол 10900

9 Храсторези, резачка, самоходна косачка 7000

10 Мултифункционален камион 130000

11 Четири кубикови контейнери-30 бр. 46800

12 Сметосъбиращ автомобил 88532

III. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 87503

1
Благоустрояване на междублокови пространства в гр. 

Мездра
87503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
 НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.

ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
БЮДЖЕТ  2017 г.

    Проектът за бюджет на Община Мездра е разработен в 
съответствие с:
     Одобрена бюджетна прогноза на Общината, залегнала в 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 
г.:
     Разделение на дейностите и определените натурални и 
стойностни показатели за делегираните от държавата 
дейности;
     Минимална работна заплата от 01.01.2017 г. – 460 лв.;
     Заплати на заетите в бюджетната сфера в местните 
дейности – на равнището на 2016 г.;
     Осигурителни вноски – запазват се размерите от 2016 г. с 
изключение на вноската за фонд “Пенсии” увеличена с           
1 пункт;
     Размера на просрочените задължения;
     Разходите за обслужване на общинския дълг;
   Размера на средствата за осигуряване на устойчивост на 
реализирани проекти;
     Размера на средствата за разработване на нови проекти;
  Размера на необходимите средства за изпълнение  на 
сключени договори.

    Разработката е направена при непроменени  данъчни 
ставки спрямо 2016 г. за местните данъци и такси и е 
съобразена с предложенията  на ръководителите на 
бюджетните дейности  и звената в системата на 
образованието прилагащи системата на делегирани 
бюджети; кметовете на кметства и кметските наместници;  
целите и приоритетите на общината.
Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ предвидените за 2017 г., размери на 
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 
бюджета на община Мездра са:
     обща субсидия за делегираните от държавата дейности     
6 940 776 лв., и трансфери за местни дейности, в т.ч.
      обща изравнителна субсидия 1 321 400 лв., 
   зимно поддържане и снегопочистване на общински  
пътища 145 500 лв., 
      целева субсидия за капиталови разходи 789 100 лв.,

     Проекта на Общинският бюджет е съставен в лева по пълна 
бюджетна класификация в съответствие с приходните и 
разходните параграфи, дейностите, групите и функциите на 
държавния бюджет, определени с Единната бюджетна 
класификация за 2017 година и е разработен за финансиране на 
делегирани от държавата дейности; допълнително финансиране 
на държавните дейности със средства от собствени приходи и 
изравнителна субсидия; местни дейности и общо.

   В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните 
приходи, за постъпленията от местни такси, операции с 
общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни 
приходи, както и бюджетните взаимоотношения между 
централния бюджет и бюджета на общината за 2017 г.

   По приходната част на бюджета са разчетени средства в 
размер на 13 272 165 лв.    

На основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ  прогнозата за 
разходите на община Мездра е 13 272 165 лв.,  и включва 
разходи за:
    - делегираните от държавата дейности 7 277 869 лв.
    - местни дейности 5 755 197 лв.
    - дофинансиране на държавните дейности  239 099 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА 

ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 ГОДИНА
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5. BG16RFOP001-2.001-0086 „Мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 
Мездра”: Източник на финансиране – Оперативна 
програма “Региони в растеж”; Срок – 21.09.2016 – 
21.11.2018 г.; Стойност – 1 620 203 лева; Усвояване на 
средства 1 296 162 лв. БФП;
6. BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни 
мерки в многофамилни жилищни сгради в град 
Мездра”: Източник на финансиране – Оперативна 
програма “Региони в растеж”; Срок – 25.10.2016 – 
25.12.2018 г.; Стойност – 1 295 409 лева; Усвояване на 
средства 1 036 327 лв. БФП;
7.  BG16RFOP001-8 .003 -0023 „Повишаване на 
административния капацитет на служителите от 
община Мездра във връзка с изпълнението на проекти 
за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 20174-2020”: 
Източник на финансиране – Оперативна програма 
“Региони в растеж”; Срок – 19.10.2016 – 19.02.2019 г.; 
Стойност – 42 302 лева; Усвояване на средства 33 842 лв. 
БФП;
8.  BG16RFOP001-2.001-0108  „Подобряване на 
енергийната ефективност в многофамилни и една 
еднофамилна жилищни сгради в град Мездра”: 
Източник на финансиране – Оперативна програма 
“Региони в растеж”; Срок – 24.10.2016 – 24.12.2018 г.; 
Стойност – 860 874 лева; Усвояване на средства 688 699 лв. 
БФП;
9. BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно-спестовни 
мерки в сгради на образователната инфраструктура в 
град Мездра”: Източник на финансиране – Оперативна 
програма “Региони в растеж”; Срок – 10.11.2016 – 
10.07.2018 г.; Стойност – 970 693 лева; Усвояване на 
средства 776 554 лв. БФП;

ІІ. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
1. Проект „Нeзависим живот в община Мездра” 
финансиран по договор BG05M9OP001-2.002-0091-С01: 
Източник на финансиране – Европейския социален фонд на 
Европейския съюз.; Срок – 01.02.2016 – 01.10.2017 г.; 
Усвояване на средства  315 944  лв. ЕСФ;

ІII. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
1. Проект BG 06-202  „Заедно можем повече”: Източник 
на финансиране – Финансовия механизъм на европейското 
икономическа пространство 2009-2014; Срок – 18.07.2014 – 
30.04.2017 г.; Стойност –  430655,43 лева в т. ч. 366057,11  
лв. от ЕИП и   64598,31 лв. национално съфинансиране; 
Усвояване на средства 124 428 лв. 

   За 2017 г. предлагаме индикативен разчет на сметката на 
средствата на Европейския съюз на Община Мездра
І. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
1. BG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на мерки за 
енергийно обновление на сградата на общинска 
администрация в  град Мездра” :  Източник на 
финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”; 
Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.; Стойност – 1 154 676 лева; 
Усвояване на средства 923 741 лв. БФП;
2. BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за 
енергийно обновление на обществени сгради в град 
Мездра – обект пожарна служба на РС „ПБНЗ”: Източник 
на финансиране – Оперативна програма “Региони в 
растеж”; Срок – 15.09.2016 – 16.09.2017 г.; Стойност – 95 946  
лева; Усвояване на средства 95 946 лв. БФП;
3. BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за 
енергийно обновление на обществени сгради в град 
Мездра – обект районна полицейска служба”: Източник 
на финансиране – Оперативна програма “Региони в 
растеж”; Срок – 15.09.2016 – 16.09.2017 г.; Стойност – 160 
563 лева; Усвояване на средства 160 563 лв. БФП;
4. BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за 
енергийно обновление на обществени сгради в град 
Мездра – обект за социални услуги”:  Източник на 
финансиране – Оперативна програма “Региони в растеж”; 
Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.; Стойност – 272 545 лева; 
Усвояване на средства 258 249 лв. БФП;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
БЮДЖЕТ  2017 г.
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