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ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 
НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.

Проектът за бюджет на Община Мездра е разработен в 
съответствие с:

– Одобрена бюджетна прогноза на Общината, със 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.,

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 
НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.



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.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 
НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.



ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

В прихода е заложена бюджетна прогноза за 
данъчните приходи,  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., в размер на 13 272 165 лв. 
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За  финансирането на делегираните от държавата дейности в 
проектобюджета на Общината се планират средства в 
размер на  7 277 869 лв.  от тях:

– общата  субсидия 6 940 776 лв.

– преходен остатък 314 723 лв.

– приходи и доходи от собственост 22 370 лв.

Разпределението по тримесечия на общата субсидия 
за делегираните от държавата дейности  съгласно чл.54 ал.1 
и  от ЗДБРБ за 2017 година е 30:25:20:25 на сто, като същата 
ще се предоставя на общината ежемесечно в размер на една 
трета от тримесечното разпределение.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Структурата на общата субсидия съгласно 
определените натурални и стойностни показатели за 
прилагане на стандартите в делегираните от държавата 
дейности  за 2017 г. на община Мездра е: 

– 928200 лв. – Функция „Общодържавни служби”;

– 119890 лв. – функция „Отбрана и сигурност”;

– 4734201 лв. – функция „Образование”;

– 219189 лв. – Функция „Здравеопазване”;

– 676496 лв. – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”;

– 262800 лв- - Функция „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



• В частта на приходите с местен характер, въз основа 
на извършен анализ на изпълнението на същите за 
предходните години и обективно отчитане на 
възможностите за събиране на стари вземания, са 
заложени като прогноза постъпления от имуществени и 
други данъци, общински такси, приходи от доходи на 
собственост, други неданъчни приходи , трансфери за 
местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер 
за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища), целевата субсидия за капиталови разходи.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Собствените бюджетни приходи за 2017 г  са 
3 412 227 лв. , в това число:

– данъчни приходи 934 009 лв.

– неданъчни приходи 2 478 218 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Прогнозата на данъчните приходи по основни видове 
данъци за 2017 г. е:

Вид на данъка Прогноза

Данък върху недвижимите
имоти

323 470

Данък върху превозните
средства

417 939

Данък прид. имущество по
възм. начин

153 000

Туристически данък 1 400

Патентен данък 26 000

Данък върху таксиметров
превоз на пътници

11 200

Други данъци 1 000

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Прогнозата на неданъчните приходи включва:

• Приходи и доходи от собственост 314 910 лв.

• Общински такси 1 720 485 лв.

• Глоби, санкции и наказателни лихви 64 500 лв.

• Други неданъчни приходи 11 930 лв.

• Внесен ДДС - 65 500 лв.

• Внесен данък върху продажбите - 18 107 лв.

• Постъпления от продажба на нефинансови активи 150 000 лв.

• Приходи от концесия 300 000 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Целевите  трансфери от  ЦБ за местни дейности са в 
размер на 2 256 000 лв., в това число:

• обща изравнителна субсидия                                        1 321 400 лв.

• зимно поддържане и снегопочистване                          145 500 лв.

• целева субсидия за кап. р-ди       789 100 лв.

На основание чл.54, ал. 3 от ЗДБРБ обща изравнителна 
субсидия за 2017 г. ще  се предоставя на общината на три транша  
до 20 януари 50 на сто, до 20 юли – 25 на сто и до 20 октомври 
останалите 25 на сто.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Средствата за зимно поддържане и снегопочистване  
съгласно чл. 54, ал. 4 ще се предоставят на общината   на два 
транша: 75 на сто до 20.01.2016 година и останалите 25 на 
сто  до 31 октомври 2016 г..

Годишния размер на целевата субсидия за капиталови 
разходи, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ се разпределя 
тримесечно в  съотношение 15:30:30:25 на сто и се 
предоставя на общината ежемесечно в размер една трета от 
тримесечното разпределение.

Трансфери – 97 078 лв.  от тях 168 254 лв./-/ 
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците; 265 332 лв. /+/ средства от РИОСВ Враца.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Временни безлихвени заеми от ЦБ –1552 339 лв./-/, 
където 1 689 000 лв. /-/безлихвен заем от ЦБ и 136 661 /+/ 
времени безлихвени заеми между бюджетни сметки и 
сметки за средства от ЕС.;

Получени дългосрочни заеми  - 1689000 лв./+/

Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” –
184 200 лв. /-/

Преходен остатък в размер на 276 530 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



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:

– За делегираните от държавата дейности 7 277 869 лв.

– За местни дейности 5 755 197 лв.

– За дофинансиране на държавните дейности 239 099 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



РАЗХОДИТЕ НА 
ОБЩИНА МЕЗДРА В БЮДЖЕТ 2017 г.

1 741 859,00 лв. 

139 184,00 лв. 

5 351 477,00 лв. 

304 947,00 лв. 

1 256 446,00 лв. 

3 078 261,00 лв. 

442 085,00 лв. 

787 798,00 лв. 

170 108,00 лв. Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи

Жилищно стройтелство и БКС

Почивно дело, култура и 
религиозни д/ти

Икономически дейности

Разходи некласифицирани в 
други функции



Функция „Общо държавни служби”

Дейност „Общински съвети” – предвидени са 
средства в размер на  170 051 лв. Издръжката на тази  
дейност е общинска отговорност и включва:

– Възнаграждения и осигурителни вноски 156 531 лв.

– Текуща издръжка 13 100 лв.

– Разходи за членски внос 420 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Общинска администрация” - В тази дейност са разчетени 
средства за заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения на персонала, 
издръжка на общинската администрация и кметствата, помощи по решение на 
общински съвет, членски внос. Средствата за заплати  са делегирана от държавата 
дейност и се определят съгласно стойностните и натуралните показатели на 
приложение 7 към чл.  52  на ЗДБРБ за 2017 г. 

Средствата по тази дейност са в размер на 1 571 808 лв. от тях:
– За делегираните от държавата дейности 956 634 лв.;
– За дофинансиране на държавната дейност 157 064 лв.;
– За местни дейности 458 110 лв.

Разпределението по параграфи е както следва:
– Възнаграждения и осигурителни вноски 1 113 698 лв.;
– Текуща издръжка 373 110 лв.;
– Помощи по решение на ОбС 55 000 лв.;
– Членски внос 8 000 лв.;
– Платени такси, данъци и адм. санкции 5 000 лв.;
– Капиталови разходи 17 000 лв..

Във функцията се планират 9 648 лева просрочени задължения. 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „Отбрана и сигурност” - По бюджета са разчетени 
разходи в размер 139 184 лв. в това число за общинска отговорност 10 
000 лв. за предотвратяване на последиците от бедствия и аварии.

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, 
които се финансират за сметка на държавни трансфери в размер на 129 
184 лв. за:
• Възнагражденията и издръжка на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
общeствени възпитатели;

• Възнаграждения, осигурителни плащания и тонизиращи напитки на 
денонощните дежурни;

• Възнагражденията и осигурителните вноски на техниците на 
пунктовете за управление;

• Дейностите на офисите за военен отчет;
• Дейности по плана за защита при бедствия.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „Образование” - В тази функция се планират разходите 
за обучението и възпитанието на децата в детските градини, 
неспециализираните училища, ПГ „Алеко Константинов” и ПГ по 
МСС  в размер на 5 351 477 лв., формирани от средствата по  
разходни стандарти, собствени приходи и преходни остатъци , 
като: 

• За делегираните от държавата дейности – се планират 4 907 
012 лв.. на база единни разходни стандарти.  Разпределението 
на средствата за училищата и детските градини ще се извърши  
по формули, които ще бъдат утвърдени от  Кмета на общината 
в срок до 28 февруари 2017 г. след обсъждане с директорите на 
детските градини и училищата.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



• За неспециализираните училища се планират  3 062 041 лв. 
Средствата се планират по стандартите за ученик и средствата 
по допълващите стандарти и нормативи за ученик с 
изключение на нормативите за ресурсно подпомагане. Тук се 
планират и 75 066 лв. за дофининсиране по Решение на ОбС № 
212/21.09.2016 г. за ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна в размер на 
46 364 лв., за ОУ „Васил Кънчов” Моравица в размер на 26 494 
лв. и за СУ „Климент Охридски” Зверино в размер на  2 208 лв.

• За  професионалните гимназии средствата са в размер на  425 
298 лв. В рамките на тези средства се финансират изцяло 
заплатите и осигурителните вноски на персонала и текущата 
издръжка.  

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Средствата за обучението и възпитанието на децата в 
предучилищното образование за делегираните от държавата 
дейности на детските градини са в размер на     1 334 865 лв., 
определени по стандарти за целодневна група в детска градина за 
деца от 2 до 4 – годишна възраст включително, яслена група към 
детска градина  и подготвителна полудневна група в детска 
градина както и по норматив за подпомагане на храненето. 
Първите два стандарта включват разходите за персонал, 
представително облекло и квалификацията на педагогическите 
специалисти. Стандартът за дете в подготвителната група към 
детска градина включва разходите за персонал,  СБКО,  
представително облекло и квалификация на педагогическите 
специалисти, разходите по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка, 
осигуряващи условията на обучението и възпитанието на децата 
без разходите за храна.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



В  стандартите  по образование не се включват средствата 
за: стипендии на учениците;  познавателни книжки и учебници за 
децата от подготвителните групи и за учениците  до VІІ клас, 
безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна 
възраст и учениците; закрила на децата с изявени дарби; 
компенсиране на  транспортните разходи на педагогическия 
персонал;  финансиране на здравните кабинети в училищата и 
детските градини;  спорт за всички.

Реализираните в края на 2016 година преходни остатъци 
по бюджетите на училищата и детските градини прилагащи 
системата на делегиран бюджет общо възлизат на 148 205 лв. и са 
включени по бюджетите им за 2017 г.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



В Центъра за подкрепа за личностно развитие се планират 
41 500 лв. за текущи разходи за заниманията по интереси. 
Средствата се определят в зависимост от броя на учениците в 
дневна форма на обучение, като с тях се финансират частично 
разходите за персонал и присъща издръжка.

В отделна дейност се планират разходите по норматива за 
създаване на условия за приобщаващо образование на деца и 
ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и 
училищата. Не по-малко от 40 на сто от размера на норматива се 
разходва за създаване на подкрепяща среда , свързана с 
подпомагане на обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



За местните дейности разчетените средства са в размер на  
369 399 лв.

Тук се планират разходите за издръжка на детски градини
включително храната на децата в размер на 319 746 лв. , която се 
осигурява от: приходи от такси, приходи от собственост  и 
изравнителна субсидия.

За Центъра за подкрепа за личностно развитие се 
планират 3 800 лв. от собствени приходи за издръжка и разходи за 
персонал.

Като местна отговорност се планират 45 853 лв. средства за 
персонал и издръжка на бази; за охрана и поддръжка за закрити 
учебни заведения, за други дейности по образованието.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „Здравеопазване” - В тази функция се планират 
средства в размер на 304 947 лв.  За финансиране на 
делегираните от държавата дейности на база разходен стандарт 
се залагат средства в размер на 219 189 лв. и преходен остатък 
3978 лв.

– 89 665 лв. за дейност „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 
детските градини" са  разчетени средства за заплати, други 
възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от 
работодатели и средства по ЗЗБУТ.  

– 133 502 лв. за дейност „ Здравен кабинет в детска градина и 
училища" – се планират  средства за финансиране на здравен  
кабинет на учениците от общинските училища и на децата в 
общинските детски градини в размер на 128 782 и издръжка  4 720 лв.

– Като общинска отговорност в тази функция разчитаме 81 780 лв. , от 
тях 69 100 лв. капиталов трансфер за МБАЛ Мездра и 12 680 лв. за 
издръжка на детската млечна кухня.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция " Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи". - Определените средства по  разходни стандарти във 
функцията осигуряват разходите   за заплати и други 
възнаграждения и плащания на персонала, задължителни 
осигурителни вноски от работодатели и издръжка. 

Допълнителнителните средства за месечна помощ на 
ученик  в  ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и в ЦНСТ за 
деца и младежи без увреждания  са в размер на 33 лв..  

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



В проекта на бюджет  се планират средства в размер на  1 256 446 лв.
– За делегираните от държавата дейности техния размер е 792 397 лв. и  

осигурява финансирането на следните дейности:
– Центрове за настаняване от семеен тип – средствата по единен разходен 

стандарт и преходин остатък в тази дейност са 396 156 лв., в т.ч. за заплати и 
осигурителни плащания 291 012 лв.; издръжка 81 664 лв. и месечни помощи 
за ученик  в размер на 23 480 лв.

– Преходни жилища – за тази дейност средствата по  разходен стандарт са  43 
284 лв., в т.ч. за заплати  и осигурителни плащания 36 917 лв. 

– Защитени жилища – средствата по  разходен стандарт за 2017 г. са 114 632 
лв., в т. ч. за заплати и осигурителни плащания 81 700 лв. и 32 932 лв. за 
издръжка.

– Домове за стари хора – средствата по единен разходен стандарт и преходен 
остатък са 137 591 лв., в т.ч. 87 420 лв. за заплати и осигурителни плащания и 
50 171 лв. за издръжка.

– Програма за временна заетост – планират се средства в размер на 33 382 лв. 
за заплати и осигурителни плащания на работещите по програмите за 
временна заетост. Средствата са от преходен остатък.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дофинансирането във  функцията е в размер на  4 969 лв. 
от тях 4019 лв. средства  от дарения, които се плануват в  
издръжката на съответната услуга. 

Като общинска отговорност в тази функция остават 
средства в размер на          459 080 лв. От тях 274 300 лв. са 
разчетени за функционирането на  домашен социален патронаж. 
Дейността  се финансира със средства от  такси събирани от 
домуващите  и изравнителната субсидия.  

За клубовете на пенсионера и инвалида се планират 
средства в размер на 45 840 лв., в т.ч. 31 020 лв. разходи за 
персонал и 14 820 лв. разходи за издръжка. За осигуряване 
работата на работещите по програмите за временна заетост се 
планират 65 000 лв. 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околното среда”

За тази функция се планират 3 078 261 лв. Тя е изцяло 
общинска отговорност и се финансира от местни проходи. 
Функцията включва:

Дейност ”Осветлени на улици” – 250 612  лв. в това число:

• 45 362 лв. заплати и осигурителни плащания;

• 204 550 лв. издръжка, от тях 115 000 лв. улично осветление и  
28 500 лв. материали и поддръжка.;

• 48 100 лв. просрочени задължения.

Дейността се финансира със средства от местни приходи и 
изравнителната субсидия.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа”  - за тази дейност се планират 514 625 лв. 
от тях:

• 29 775 лв. – заплати и осигурителни плащания;

• 37 850 лв. издръжка – материали за осигуряване 
дейността на студентските бригади;

• 447 000 лв.   капиталови разходи. 

Дейността се финансира със средства от местни 
приходи и изравнителната субсидия.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Други дейности по жилищното 
строителство и регионалното развитие” планирани средства 
в размер на 945 835 лв., от които:

• 391 231 лв. – заплати и осигурителни плащания;

• 216 701 лв. – издръжка

• 307 903 лв.  – капиталови разходи. 

• 30 000 лв. – за реализиране на „Програма малки местни 
инициативи- Мездра 2017 г.” 

Дейността се финансира със средства от местни 
приходи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност  „Управление, контрол и регулиране 
дейностите по опазване на околната среда” планират се 
разходи в размер на 4 850 лв.

Дейност „Озеленяване” планират се средства в 
размер на 227 705 лв. от тях:

• Заплати и осигуровки 179 138 лв.

• Издръжка 33 567 лв.

• Капиталови разходи 15 000 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Чистота” заложени средства 1 126 470 лв.

• Заплати и осигуровки 251 394 лв.

• Издръжка 541 644 лв.

• Платени данъци, такси 8 100 лв.

• Капиталови разходи 325 332 лв.

• Дейност „Управление на дейностите по отпадъците” 

• - Издръжка 8 164 лв.

Тук се планират средства за изпълнение на плана за 
собствен моноторинг на проект „Рекултивация на старо 
сметище Мездра – с. Брусен”

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности”

По бюджета се предвиждат 442 085 лв. от които за:

Делегираните от държавата дейности 269 475лв. в това 
число:

• Дейност „Спорт за всички"  - 6 675лв.

Допълнителна възможност предоставя ПМС 129/2000 г. , 
съгласно което училищата и детските градини, на база на 
защитени проекти, всяка година получават допълнително от 
републиканския бюджет средства за подпомагане на 
физическото възпитание и спорта. Преходните остатъците   от 
2016 година  се използват за същите цели през 2017 г.;

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Читалища"  262 800 лв. се финансират по  
разходни стандарти в размер на 7300 лв.. В рамките на тези  
средства се осигуряват заплати, други възнаграждения и 
плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски 
от работодатели и  издръжка . Средствата се разпределят от 
комисия, определена със заповед на Кмета на Общината, 
включваща представител на общината и всяко читалище. 
Субсидирани бройки 36. 

Дофинансираме с 2000 лв. дейността за участие в 
национални и междунарадни изяви на читалищните 
колективи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Във функцията като общинска отговорност се залагат 
170 610 лв., разпределени както следва:

• Дейност „Спортни бази за спорт за всички”       85 660 лв. 
- за спортния календар 22 000 лв.;

- за подпомагане дейността на спортните клубове 44 000 лв.;

- за реализиране на програмата за млад. дейности        5 000 лв.;

- за издръжка 10 400 лв.;

- платени данъци, такси 4 260 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



• Дейност „Обредни домове и зали”                       3 150 лв.

- Издръжка 2 150 лв.;

- Помощи по решение на ОбС 1 000 лв.

Разчетени са средства за подпомагане разходите за 
погребения в размер на 1000 лв. В помощта са включени разходи 
за ковчег и надгробен кръст; превоз на покойника; изкопаване и 
зариване на гроб; иззиждане на гроб. Тази помощ се предоставя 
безплатно на самотни, без близки и роднини, бездомни и 
регистрирани в дирекция "Социално подпомагане" 

• Дейност „Други дейности по културата” 81 800 лв.. 

В тази дейност се планират  средства за реализация на 
мероприятия от културния календар на Общината, които се 
финансират със средства от собствени приходи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Функция „ Икономически дейности и услуги” планирани  
787 798 лв. от тях:

Дейност „Други дейности по сел. и горското 
стопанство”- планират се средства в размер на  31 758 лв. , 
от тях 27 094 лв. са за ограничаване  популацията на 
бездомните кучета и 2 000 лв. капиталови разходи.

Дейност „ Управление и контрол на дейностите по 
транспорта” – планират се средства  в размер на  30 300 лв.
за хоризонтална и вертикална пътна маркировка. 

Дейност „ Служби и дейности по под., ремонт и изгр. 
на п-ща” планират се  448 851 лв., от които 198 600 лв. 
капиталови разходи и 250 251 лв. за  зимно поддържане и 
снегопочистване.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Дейност „Други дейности по туризма” 79 609 лв.
Планират се  средства осигуряващи дейността на 
„Археологически комплекс „Калето” и са разпределени както 
следва:

• 53 759 лв. заплати и осигурителни плащания;

• 25 450 лв. издръжка;

• 400 лв. членски внос.

В издръжката 3700 лв. са просрочени задължения.

• Дейност „Други дейности по икономиката”     197 280лв.

• 194 530 лв. заплати;

• 2 750 лв. издръжка.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



• Функция „Разходи некласифицирани  в други 
функции” 170 108 лв.  тук се разчитат разходите за лихви 
по кредитите, които обслужва общината.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ



Предлаганата за одобрение инвестиционна програма, е съобразена 
с целите и приоритетите за развитие на община Мездра за периода 2014 г. -
2020 г.

В проекта на бюджет за 2017 г. за финансирането и се планират 
средства в размер на 1 394 235 лв. с източник:
• целева субсидия за капиталови разходи 789 100 лв.;
• собствени средства                                                          252 300 лв.;
• средства от натрупани отчисления 265 332 лв.;
• преходен остатък                                                              87 503 лв.

По параграфи се планират както следва:
• § 51-00 Основен ремонт на ДМА 820 903 лв.
• § 52-00 Придобиване на ДМА 434 232 лв.
• § 53-00 Придобиване на НМДА 70 000 лв.
• § 55-00 Капиталов трансфер 69 100 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
І. 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



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
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

ІІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 87503

1 Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Мездра 87503



В проекта за бюджет 2017 г. се планират средства за 
възстановяване на главницата по действащите договори с  
фонд „ФЛАГ”ЕАД .

Във връзка с рефинансирането на безлихвен  заем от 
ЦБ Община Мездра възнамерява да  поеме  нов дълг в 
размер на 1 689 000 лв.

Така максималният размер на общинския дълг и 
общинските гаранции към  31.12. 2017 г. ще е в размер на 
4 592 653 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА



За 2017 г. предлагаме индикативен разчет на сметката на 
средствата на Европейския съюз на Община Мездра по 
приложение № 7, № 7а и № 7б.

І. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

• 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;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



• 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;

• 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;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



• 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;

• 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;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



• 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;

• BG16RFOP001-8.003-0023 „Повишеване 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;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



• 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;

• 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;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



ІІ. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
• Проект „Нeзависим живот в Община Мездра” финансиран по 

договор BG05M9OP001-2.002- 0091-C01;
– Източник на финансиране – Европейския социален фонд на Европейския 

съюз.;
– Срок – 01.02.2016 – 01.10.2017 г.;
– Усвояване на средства  315 944  лв. ЕСФ

ІV. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
• 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;
• 64598,31 лв. национално съфинансиране

– Усвояване на средства 124 428 лв. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ



В процеса на изпълнение на Бюджет 2017 г. трябва да се 
обърнем към собствените си възможности и резерви, а такива 
има. Можем да ги намерим както в степента на събираемост на 
данъците и таксите, така и в начините, по които управляваме 
общинската собственост.  

Със средствата по Бюджет 2017 г. ще гарантираме 
успешното функциониране на общинската администрация и 
звената, и структурите на бюджетна издръжка. Ще изпълним 
амбициозна инвестицонна програма и осигурим по – добро 
обслужване на гражданите, и поддържане на общинската 
инфраструктура.

С разработването на проекти и привличането на средства 
от национални и еверопейски програми ще надграждаме 
постигнатото в сферата на услугите, инфраструктурата и 
строителството. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


