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Проектът за бюджет за 2019 г. е разработен
в съответствие с изискванията на:
• Закон за публичните финанси
• Закон за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.

• Постановление на Министерски съвет (МС)
за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
• Решение на МС №277/2018 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни
показатели през 2019 г., изменено с РМС№
756/2018 г.
• Решение №51/31.01.2018 г. на МСза
бюджетна процедура за 2019 г.

• Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитанена
бюджета на Община Самоков
• Натурални и стойностни показатели за
прилагане на стандартите в делегираните от
държавата дейности за 2019 г. за Община
Самоков– Прил. №1 на Министерство на
финансите.
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Сравнителна диаграма на
Проектобюджет 2018 и 2019г.
20 632 042,00 лв.

22 446 926,00лв.

18 935 251,00лв.

15 898 972,00 лв.

8 547 311,00 лв.

7 504 475,00лв.
2018г.

Капиталов бюджет

2019г.

държавни дейности

местни дейности

Рамката на проектобюджета за 2019 г. е 39 567 293 лв.

При първоначален бюджет за 2018 г.: 38 345 898 лв.
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Рамка на проектобюджет 2019г.
Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2019 г. и разчет на
разходи, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския планза
развитие на Община Самоков.
Проект за
Бюджет 2019 г.
/к.2+к.3/

Държавно
финансиране

Общинско
финансиране

3 939
868,00лв.
3 583
571
6
1627
735896
973

2
1 391 521
292 120
397
896

3
2 192 050
1230
443000
853

14 017 688
685 101

13 071 150
508 016

946 538
177 085

V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане игрижи“

2 073 160

1 580 236

492 924

VІ. Функция „Жилищно строителство, БКСи опазване на околната среда“

5 530 105

0

5 530 105

VІІ. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“

2 417 444

806 705

1 610 739

VІІІ. Функция „Икономически дейности и услуги“

2 582 438

0

2 582 438

545
1 415

0

541 672

ФУНКЦИИ

а
І. Функция „Общи държавни служби“

1

ІІ. Функция „Отбрана и сигурност“
ІІІ. Функция „Образование“
ІV. Функция „Здравеопазване“

1,00лв.

1,00лв.

ІХ. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“
Всичко текущ бюджет 2019 г.:
Капиталов бюджет за 2019г.
Рамка на проектобюджет 2019г.

Серия1

С рия2
32 059 075

17 755 524

Серия3

14 303 551

7 508 218

1 179 727

6 328 491

39 567 293

18 935 251

20 632 042
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Проектобюджет на Община Самоков 2019 г.

39 567 293 лв.
2019 г.

2019 г.

Текущ бюджет 32 059 075лв.

Държавно финансиране 18 935 251 лв.

Капиталов бюджет 7 504 475 лв.

Общинско финансиране 20 632 042 лв.
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Проектобюджет на Община Самоков
2019 г.
В Проектобюджет 2019 г., Община Самоков залага изпълнението на
следните приоритети:
1.

Успешно изпълнение и приключване през 2019 г. на
важни инфраструктурни проекти и максимално
привличане на Европейски средства през програмен
период 2014-2020 г.

2.

Подобряване на инфраструктурата, в т. ч. в малките
населени места, подпомагане на социални дейности,
образование и здравеопазване

3.

Запазване на културните ценности, развитие на
културния туризъм и спорта

4.

Подобряване на административното обслужване и
комуникацията с гражданите.
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Акценти в Проектобюджет 2019г.
•

Привличане на финансови средства по национални, европейски и международни
програми.

•

Изпълнение на обекти, включени в Националната програма за енергийна ефективностна
жилищните сгради.

•

Балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени
места чрез подобряване на транспортната инфраструктура.

•

Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване
и устойчивост.
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Акценти в Проектобюджет 2019г.
• Продължаване на социалната политика на Общината
✓ Приоритетно ориентирана към финансирането на
отговорности:

основните

социални

-

Помощи по решения на Общински съвет
Асистирана репродукция
Подпомагане дейността на клубове на пенсионера, съюз на слепите, съюз на инвалидите
Устойчивост по социални проекти- откриване на център за обществена подкрепа и дневен
център за деца с увреждания

•

Инвестиционна програма

✓ Подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради; ремонт и
изграждане на спортни площадки; благоустрояване на междублоковите пространства,
реконструкция на улици и др.
- Благоустрояване и изграждане на спортни и гимнастически площадки в дворовете на ОУ “Хр.
Максимов”, НУ “Ст. Доспевски”, ОУ “Митр. Авксентий Велешки” и ПГ “К. Фотинов”
- Доизграждане на физкултурен салон и тоалетни в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
- Ремонт на покрива и саниране фасадата на източен сектор на Дом за стари хора - Самоков
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- Подмяна на ВиК мрежа на ул. “Преспа” и подмяна на водопроводи в селата

Акценти в Проектобюджет 2019г.
•

Успешно приключване на проекти по ОП„Региони в растеж“:

-

„Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: по договор №
BG16RFOP001-2.001-0167“
„Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: по договор №
BG16RFOP001-2.001-0103“
„Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: по договор №
BG16RFOP001-2.001.0107“
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 02577/ III-822/Самоков-ДрагушиновоЗлокучене/II-82/“
Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 02575/ III-6206 Самоков – Доспей
Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 02573 – с.Белчин

-
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Акценти по конкретни функциив
Проектобюджет 2019 г.
Осигурено финансиране
•

Ръст във функция „Образование“:

Ръст на възнагражденията на педагогически и непедагогически персонал; продължение на политиката за
осигуряване на целеви средства в размер на 76 134 лв. за благоустрояване и изграждане на спортна площадка
в двора на ОУ “Митр.Ав.Велешки”; за подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата
и спорта; за финансиране на събития по общинския културен и спортен календар и др.

•

Функция „Здравеопазване“:

Продължение на политиката за осигуряване на средства за медицинско обслужване на учащите; издръжка на
здравни кабинети в училищата и закупуване на стерилизатори за детските градини.

• Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:
Средства за устойчивост по приключили социални проекти; ръст на средствата за издръжка и дейност в Клубове
на пенсионера, продължение на политиката за осигуряване на средства за издръжка и дейност на : Център за
социална рехабилитация, Център за настаняване от семеен тип, Домове за стари хора, Домашен социален
патронаж и др.
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Акценти в Проектобюджет 2019 г.осигурено финансиране със собствени
средства
•

Функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“:

Възнаграждения на ОП „Строителство, ремонт и озеленяване“, ОП „Регионален център за управление на
отпадъците“; продължаване на политиката за осигуряване на средства за малките населени места за ремонт на
улици и водопроводи.

•

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“:

Възнаграждения в общинска дейност „Обредни домове“; продължава политиката за осигуряване на средства за
културен календар; за подпомагане на спорта .

•

Функция „Икономически дейности и услуги“:

Възнаграждения в ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“; ОП „Спортни имоти и прояви“; ОП
„Лесничейство“; Младежки дом; продължаване на политиката за ремонт на общинска пътна мрежа; ледена
пързалка.

• Бюджет 2019 г. осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 488 844 лв.

Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на
средства; без просрочени задължения; висока събираемост на собственитеприходи.
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Бюджетни взаимоотношения с
републиканския бюджет за 2019г.

• 16 552 521 лв. - Обща субсидия за делегираните държавни дейности

•

1 048 300 лв. - Обща изравнителна субсидия

•

202 700 лв. - Трансфер за зимно поддържане на общински пътища

•

940 300 лв. - Целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 18 743 821 лв.
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МЕХАНИЗЪМ
за финансиране на общините под формата на
субсидии от републиканския бюджет 2019 г.
1

2

ОБЩИНА

БЮДЖЕТНИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

3

4
СУБСИДИИ
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ

ОБЩА СУБСИДИЯЗА
ДЕЛЕГИРАНИТЕДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ
Средствата са за разходи общинска
отговорност
Средствата са за покриване
2019 г. – 1 048 300 лв.
на разходи само държавна
до 20.01. – 524 150 лв.
отговорност
до 20.07. – 262 075 лв.
до 20.10. – 262 075 лв.

5
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
Общо 2019 г.
940 300 лв., в т.ч.
ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ –
940 300 лв.
До 5-то число на
месеца чрез
заявка

3+4+5
2019 г. – 16 552 521 лв.
Самоков
2019 г.
18 743 821 лв.

I - 30% = 4 965 757лв.
II - 25% = 4 138 130 лв.
III - 20% = 3 310 504 лв.
IV - 25% = 4 138 130 лв.

Трансфер за зим. поддържане общ.
пътища – 202 700 лв.

ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТНА
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

до 20.01.2019 г. – 152 025 лв.
до 31.10.2019 г. – 50 675 лв.

0 лв.

.
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ПРИХОДИ
Имуществени и другиданъци
• Неданъчни приходи
•

Приходи от концесии
• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч.
от приватизация 100 000лв.

•

3 850 000лв.
8 376 002 лв. В
т.ч.:
60 000 лв.
1 155 000лв.

•

Бюджетни взаимоотношения

18 743 821лв.

•

Трансфери в т.ч.
получени трансфери
предоставени трансфери

(-) 163 243 лв.
398 249 лв.
(-) 561492 лв.

Временни безлихвени заеми

527 489 лв.

Операции с финансови активи и пасиви

5 850 494 лв.
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Функция „Общи държавнислужби“ 3 583 571лв.
в т.ч. държавно финансиране
1 391 521лв.
общинско финансиране
2 192 050лв.

общинско
финансиране

държавно
финансиране

❑ В държавно финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на
средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от
държавата дейност
„Общинска администрация”

❑ В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в
гр. Самоков, кметствата и общинския съвет
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Функция „Отбрана и сигурност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

624 153 лв.
394 153 лв.
230 000 лв.

държавно
финансиране

общинско
финансиране

❑ Държавното финансиране осигурява средства за:
•

Заплати и осигурителни плащания на 7 бр. щатен персонал (6 бр. денонощни
оперативни дежурни и 1 бр. секретар на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни)

•

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 и дейности по плана за защита при бедствия

❑ С общински средства са осигурени разходи за превантивна дейност за намаляване вредните
последици от кризи, бедствия и аварии - 230 000 лв.
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общинско
финансиране

Функция „Образование“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

14 017 688 лв.
13 071 150 лв.
946 538 лв.

държавно
финансиране

❑ 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 946 деца в детските градини; 72 деца в яслена група към ДГ и за 186
деца от подготвителните полудневни групи в ДГ и училище

•

Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 2 885 ученици в общообразователните
училища, 156 ученици в спортно училище и 49 ученици в общежитие, 171 ученика от паралелки за
професионална подготовка – дневна форма на обучение

•

Осигурени са целево 64 099 лв. за стипендии, 168 388 лв. за вечерна форма на обучение на 89
ученика, 16 928 лв. за самостоятелна форма на обучение на 32 ученика, 21 780 лв. за индивидуална
форма на обучение за 5 ученика, 1 147 934 лв. за осигуряване на целодневна организация на
учебния ден за обхванатите 1 445 ученици от 1-ви до 7-ми клас, 194 016 лв. добавка за подпомагане
храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 80 025 лв. допълващ
стандарт за материална база за 3 201 ученика; 6 120 лв. допълващ стандарт за 5 ученика в
комбинирана форма на обучение и 164 592 лв. за 112 деца и ученици на ресурсно подпомагане

•

Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на
транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите - 11 000лв.
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общинско
финансиране

Функция „Образование“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

•

14 017 688 лв.
13 071 150 лв.
946 538 лв.

държавно
финансиране

Държавни средства за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците,
осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани
обслужващи звена
116 930 лв.

❑ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:
•

Издръжка на детски градини и подготвителна полудневна група към тях

•

Дофинансиране на непълни и слетипаралелки

897 000 лв.

49 538 лв.
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Функция „Здравеопазване“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

685 101 лв.
508 016 лв.
177 085 лв.

общинско
финансиране
държавно
финансиране

❑ Единният стандарт за финансиране на дейностите „Здравни кабинети в детски градини и
училища“ и „Детски ясли“ осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за
безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 1 131 деца и 3 796
ученика и за отглеждане и хранене на 72 деца; 3 бр. здравни медиатори.

❑ За 2019 година от общински средства е осигурена издръжката на:
•

Поликлиника – Самоков и ремонти в МБАЛ- Самоков

177 085 лв.
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Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

общинско
финансиране

2 073 160 лв.
1 580 236 лв.
492 924 лв.

държавно
финансиране

❑ Държавните средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 120
лица в Дом за стари хора „Д-р сем.Калинкови”, 24 лица в Дом за стари хора с. Ковачевци, 40 места в
Център за социална рехабилитация и интеграция и 14 места в Център за настаняване от семеен
тип.
❑ Осигурени са и средства за социални услуги :
•
•
•
•

Дом за стари хора “Д-р сем.Калинкови” – 120 места;
Дом за стари хора с. Ковачевци – 26 места;
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 14 места;
Център за социална рехабилитация и интеграция – 40 места.

❑ Общинското финансиране през 2019 г. ще обхване:
•
•
•

Възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен соц.патронаж
с 15,5 бр. щатен персонал и капацитет 200 места
Звено за обслужване на програмите за временна заетост
Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове

436 424 лв.
5 600лв.
50 000лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда“ 5 530 105лв.

общинско
финансиране

❑ 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.
❑ В дейност „Управление и контрол на дейности по
жилищното строителство”

20 000 лв.

❑ В дейност „Водоснабдяване и канализация”

218 134 лв.

❑ В дейност „Осветление на улици и площади”

434 567 лв.

❑ В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е планиран бюджет в
размер на 1 200 000 лв. за ремонт на улици в града и малките населени места.
❑Дейност „Други дейности по жилищното строителство и
регионално развитие”

1 116 782 лв.
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Функция „Жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда“ 5 530 105 лв.

общинско
финансиране

❑ В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” са планирани
средства за:
• осигуряване на санитарната програма на общината- третиране против комари, кърлежи и др.
15 000 лв.
❑ За дейност „Озеленяване” са предвидени средства за ОП “Строителство, ремонт и
озеленяване”, в т.ч.
• За поддържане на зелени площи и резитба на дървета
• Вода, горива, ел. енергия и материали
• Растителна защита

В дейност „Чистота” са планирани разходи общо:
• Планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно план-сметка за ТБО
• (-) отчисления по ЗУОотТБО
❑ В дейност „Управление на дейностите по отпадъците “
– планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Регионален
център за управление на отпадъците”“

189 622лв.

1 864 995 лв.

471 005 лв.
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Функция „Почивни дело, култура,
религиозна дейност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

2 417 444 лв.
806 705 лв.
1 610 739 лв.

общинско
финансиране

държавно
финансиране

❑ Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните
вноски и издръжката на 62 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (музей –
9 бр., и читалища – 53 бр.).

❑ С общински приходи в тази функция се финансират:
22 361лв.

•

Издръжка на Младежки дом

•

ОП “Спортни имоти и прояви“

770 086 лв.

•

МК “Цари мали град“

226 600лв.

•

Подпомагане разходите по погребения на социално слаби
граждани в кметствата

15 000лв.

•

Трудови разходи и издръжка на дейност “Обреднидомове
и зали “

133 843 лв.

•

Възнаграждения и издръжка на Градски библиотеки

174 971 лв.

• Разходи за осигуряване на други дейности по културата в
т.ч. за мероприятия по културния календар и за
мероприятия в кметствата

290 239лв.
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Функция „Икономически
дейности и услуги”

общинско
финансиране

2 582 438 лв.

❑ Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и
целева субсидия:
202 700 лв.

•

За зимно поддържане и снегопочистване – целева субсидия

•

Транспортна субсидия за – за дофинансиране на вътрешно градския транспорт и обществения
превоз по линии гр. Самоков- с.Клисура, гр.Самоков-с.Гуцал и с.Гуцал-гр.Костенец

59 000 лв.

•

Приют за безстопанствени животни – ОП „СРО“

18 321 лв.

•

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища – “Синя зона”

310 041лв.

•

Общински пазари и тържища – възнаграждения и издръжка

•

Други дейности по туризма – бюджет на ОП “МТТД” и дейности по реклама и маркетинг

45 834 лв.
822 485 лв.
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Функция „Разходи некласифицирани
в други функции“

общинско
финансиране

541 672лв.

❑ Планираните разходи се финансират изцяло от общински приходи, в т.ч.:
• Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми

52 672лв.

• Резерв за непредвидени и неотложни разходи

488 844лв.
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Изпълнявани проекти през 2019 г.
Със средства от Европейския съюз и Кохезионни и структурни фондове”:

•

- Проект „Корпус за социални услуги“
• - Проект „Подобряване на административния капацитет“
• - Проект „Помощ в домашна среда“
• -Проект „Обучени и заетост за младите хора”
- Проект „Осигуряване на топъл обяд”
- Проекти “Енергийна ефективност на сгради”
- Проект “Нова възможност за младежка заетост”
- Проект “Център за обществена подкрепа”
- Проект “Работа”
•

Държавен ФОНД “Земеделие”
• – Проект “Създаване на МИРГ – Самоков”
• – Проекти за “Реконструкция на общински улици и пътища”
•

•

Изпълнявани проекти от второстепенни
разпоредители:
Проект Нов шанс за успех”

Очаквани резултати

•

Обхванати 81 лица, които ще получават топъл обяд чрез Общественатрапезария

•

Обхванати 200 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патронаж;

•

Обгрижени 72 деца в детски ясли

•

Над 71 броя културни събития в рамките на годишния Културен календар

•

10 даровити деца/младежи ще получат стипендии от общинския бюджет.
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БЮДЖЕТ 2019 г.

През 2019 г. Община Самоков ще акцентира върху
финализирането на
важни инфраструктурни проекти,
финансирани от Европейски структурни фондове и продължаване
на политиката за превръщане на град Самоков в един модерен
град.
Съществен принос за постигането на поставените цели е и
реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени
средства от Европейския съюз и други международни и
национални програми.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ!
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