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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 
 

С настоящият материал Ви представям основните параметри, 
залегнали в проекта за бюджет на община Смолян за 2011 година, 
съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, 
при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета. 

Предложеният Проект на бюджета на община Смолян за 2011 година 
е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 година и  Постановление на Министерски съвет № 
334/29.12.2010 година за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2011 година. 

Проектът за бюджет е съобразен и с: 
� Решение №715/01.10.2010 година на МС на Република България за 

разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на 
местни и делегирани от държавата, и за определяне на стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 година и 
Решение № 850/29.11.2010 г. на Министерски съвет на Република България 
за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на 
местни и делегирани от държавата, и за определяне на стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 година, 

� Разчетените натурални и стойности показатели за прилагане на 
стандартите за финансиране на делегираните държавни дейности за 2011 
година за община  Смолян, съгласно писмо изх. №ФО-81/30.12.2010 г. на 
Министерство на финансите, 

� Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет, утвърдена от Общинския съвет в изпълнение на чл. 9 от 
Закона за общинските бюджети. 
 
 

Основни моменти в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 година, касаещи бюджета на община Смолян: 

� Отпадат от  бюджета средствата за финансиране на 
преструктурираните диспансери за пневмо-фтизиатрични и психични 
заболявания,  

� Разшириха се правомощията на общините относно използването 
на приходите от продажба на нефинансови активи /продажба на общинско 
имущество/ по §40-00 от бюджетната класификация, като се включиха и 
разходи за текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, 
разходи за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 
социалната и техническа инфраструктура, 
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� Увеличи се срока за приемане на общинските бюджети – 45 
работни дни от обнародването на ЗДБРБ, 

� Въведе се по-голямо ограничение на годишния размер на 
плащанията по дълга, 

� Трайно отпадна възможността на общините да се подпомагат от 
Централния бюджет за ограничаване на структурния дефицит и за 
прилагане на системите на делегиран бюджет в образованието, 

� Годишният размер на общата субсидия за делегирани държавни 
дейности за общините, се разпределят по тримесечия, като следва: 30 %, 25 
%, 20 %, 25 %, а на целевата субсидия за капиталови разходи: 20 %, 25 %, 
30 %, 25 %, 

� Средствата, разчетени като обща субсидия за делегираните 
държавни дейности по образованието,  могат да се ползват и за капиталови 
разходи, при условия, определени с ПМС №334/29.12.2010 година за 
изпълнение на държавния бюджет на Република  България за 2011 г., 

� Преходният остатък от делегираните държавни дейности се 
използва само за финансиране на същите дейности от които е реализиран – 
т.е. остава само за държавни дейности и не може да се пренасочва с 
решение на Общинския съвет за други дейности, 

� С решение на Общински съвет след 30.06.2011 година, могат да 
се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи от 
делегираните от държавата дейности с изключение на разходите в 
делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при 
условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която 
се пренасочват. 

На база на натуралните показатели за съответната дейност се формира 
държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните 
държавни дейности общо и по функции. 

Разработеният бюджет на общината за 2011 година създава 
възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при 
балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни 
ограничения. 

 
Размерът на предвидените приходи в проекта за бюджет за 2011 

година е в размер на  33 986 484 лева,  в т. ч.: 
� приходи за делегирани държавни дейности    14 990 922 лева 
� приходи за местни дейности            18 995 562 лева 
В проекта на бюджета в приходната част не се залагат целевите 

средства и трансфери, предоставяни на общините през текущата година в 
изпълнение на нормативни актове и програми на Министерски съвет и 
министерствата. 

Основните цели в бюджета на общината за 2011 година, касаещи 
жителите на общината  и развитието на бизнеса са: 
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- даване на стабилност на образователните,  социалните и  здравните 

системи, засягащи цялото население, 
- ще продължи модернизацията на  инфраструктурата  на общината, 

чрез защитените проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, 
касаещи градска среда, социалните  домове, укрепване на свлачищата, 
интегрираните планове, културни  и археологически  паметници, 
културните и иновативни събития и други, 

- ще се реализират трите проекта от европейското-териториално 
сътрудничество „България - Гърция”, които са сериозна подкрепа за 
разкриване на туристическия облик на общината, 

- общината ще продължи да работи за намиране на средства чрез 
Оперативна програма „Околна среда” за реализиране на втория етап от 
водния цикъл на града за осигуряване техническа помощ за 86 улици  и  
неговото реализиране, 

- ще се стремим да запазим духа в живота на родопчани, като 
родолюбие и патриотизъм, и съвременни културни форми на общуване, 

- в бюджета са предвидени възможности за подготовка на общината за 
кандидатстване  по оперативни програми,  

- прави  се баланс в развитието между  града и населените места, 
- общината няма да спре да работи по програми  за осигуряване на 

заетост и обучение  на безработни хора,  за обгрижване на деца и възрастни 
с тежки заболявания, чрез осигуряване на „Лични асистенти”. Чрез 
създаване на форми на заетост, общината е разкрила допълнително около 
600 работни места. 

 
Бюджетът за тази година е рестриктивен и дава устойчивост на 

общината в тежка икономическа и финансова криза.  
 
ПРИХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 ЗА 2011 ГОДИНА 
 

І. Приходите за финансиране на делегираните  държавни дейности са  
общо 14 990 922  лева, формирани от: 

� обща субсидия за делегираните държавни дейности по чл.10, 
ал.1 от ЗДБРБ за 2011 година в размер на 13 253 512 лева, 

� преходен остатък от бюджета към 31.12.2010 г. на делегираните 
държавни дейности в размер на 1 719 160 лева, 

� собствени приходи от такси за ползване на общежитие– 60 000 
лв., 

� чужди средства от гаранции и депозити – (-)41 750 лв. 
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Намалението на приходите за делегирани държавни дейности е  в 
размер на 1 395 502 лева, спрямо първоначалния бюджет на общината за  
2010 година, в това число за: 

- 139 745 лв. за работни заплати и осигуровки за общинска 
администрация, което ще доведе  до отлив на квалифициран персонал и 
понижаване на качеството на предлаганите услуги,. По този начин 
„спестените пари” на държавата ще доведат до „последващо оскъпяване” за 
общините – пропуснати срокове, допуснати грешки, лошо обслужване на 
гражданите и т. н. 

- 1 026 720 лева се формират от промяна начина на финансиране на 
областните диспансери чрез Министерство на здравеопазването или НЗОК. 

 
ІІ. Приходи за местни дейности. 
 
Проектът за бюджет в частта на приходите за местни дейности е 

съставен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 
31.12.2010 г., очакваните промени в икономическата и финансовата 
ситуация в страната  и измененията в нормативната уредба.  

През настоящата година се предвижда  да  продължи кампанията  по 
събиране на просрочените вземания от данъци, такси, наеми и други 
приходи. 

С изменението на Закона за  местните данъци и такси, считано от 
01.01.2011 г. ще се заплаща  нов местен данък-туристически данък, а 
туристическата такса се отменя. 

В частта на финансирането се разчитат  средства за погашенията на 
главницата по кредита за инфраструктурни обекти на общината, а разходите 
за лихви  са планирани  в разходната част на бюджета във функция  
„Разходи некласифицирани по другите функции”. 

В частта на приходите за местни дейности са включени 
постъпленията с общински характер от имуществени и други данъци, 
постъпленията от операции с общинско имущество; местни такси и други 
неданъчни приходи с общински характер; трансфери за местни дейности 
(обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища), утвърдени с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 
2011 година; целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за 
изграждане и основен ремонт на общински пътища; преходният остатък към 
31.12.2010 година;  

И през тази година се запази определения размер на всички данъци и 
се определи размера на  новия туристически данък, с който се облагат  
нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на 
Закона за туризма. 

Въвежда се допълнителен регламент за събирането им. Досега то се 
извършваше от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния 
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процесуален кодекс. С промените се допуска и принудително събиране и от 
съдебни изпълнители по реда на  Гражданско-процесуалния кодекс. 
Общините ще имат право да избират дали да товарят некоректните 
длъжници с допълнителни такси или ще чакат публичния изпълнител да 
събере вземанията. 

Уеднаквиха се процедурите  по които се администрират местните 
данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните 
такси вече ще се извършва по реда на ДОПК,  а за принудителното събиране 
може да се прилага и ГПК. 

През 2011 година отпадна освобождаването от данък  върху 
недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лв. 

В  раздела на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от 
предоставяните услуги от общинските дейности - детски ясли, детски 
градини, домашен социален патронаж, общежития  по цени и такси, 
определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услуги, предоставяни в община Смолян. Включват се и 
общинските такси за административни услуги, технически услуги, за 
ползване на пазари, тържища, тротоари, за битови отпадъци и други. С най-
голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови 
отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 2 173 245 лева. Те са 
изчислени на база на годишния облог за начисляване на таксата. Таксите за 
технически услуги са съобразени с приетите цени за издаване на всички 
видове удостоверения, скици и специализирани кадастрални карти, 
презаверка на скици и документи. При изготвяне на приходната част на 
бюджета се залагат средства със знак минус за внесения данък добавена 
стойност и данък върху приходите от стопанска дейност, които се внасят в 
Републиканския бюджет. 

Определените с чл.10 от ЗДБРБ за 2011 година трансфери за 
финансиране на местни дейности са обща изравнителна субсидия, за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за 
капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на 
общински пътища. 

Целевата  субсидия   за   капиталови   разходи за 2011 година е в 
размер на 2 907 900 лева, в т.ч. 633 200 лева за изграждане и основен ремонт 
на общински пътища и 2 000 000 за реконструкция и модернизация на 
регионално депо за твърди битови отпадъци. 
Общата изравнителна субсидия през 2011 година е в размер на 437 500 лева. 
Средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища 
са в размер на 463 100 лева.  
 
 

Разпределението на приходите по видове, които постъпват в 
общинския бюджет за финансиране на местни разходи  е както следва: 
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вид приход размер 

патентен данък 120 000 
данък върху недвижими имоти 1 300 000 
данък върху наследствата 100 000 
данък при придобиване на имущество 1 200 000 
данък върху превозните средства 1 580 000 
туристически данък 70 000 
други данъци 40 000 
приходи и доходи от собственост 2 045 000 
общински такси 3 901 245 
глоби, санкции и наказателни лихви 170 000 
неданъчни приходи 140 000 
внесен ДДС  и други данъци върху продажбите -502 445 
постъпления от продажба на нефинансови активи 6 515 000 
приходи от концесии 150 000 
обща изравнителна субсидия и трансфери 900 600 
целева субсидия за капиталови разходи 2 907 900 
операции с финансови активи и пасиви - 1 315 996 
друго финансиране - 571 986 
преходен остатък от 2010 година 246 244 
Всичко: 18 995 562 

 
 
 

РАЗХОДИ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
І. Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на     
14 990 922  лева, в това число: 
 

Справка за одобрени средства за делегираните държавни дейности за 2011 г. 
и увеличение/или намаление спрямо първоначалния бюджет за                     

2010 година 

ФУНКЦИИ 

2010 
година 

/по 
стандарт/ 

2011 година 
/стандарт и 
преходен 
остатък/ 

увеличение/ 
намаление в 
лв. по 

стандартни 

Община Смолян-общо 14 649 014 14 990 922 - 1 395 502 

 "Общи държавни служби" 1 361 445 1 225 514 - 139 745 
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"Отбрана и сигурност" 144 400 800 439 +99  

"Образование" 8 057 502 8 658 969 - 71 255 

"Здравеопазване" 1 482 546 581 837 - 1 034 031 

"Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

2 622 628 2 836 074 - 34 840 

"Почивно дело, култура, 
религиозна дейност" 

980 493 888 089 - 115 730 

 
Тези разходи са определени в съответствие с утвърдените натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандарти за финансиране на 
делегираните държавни дейности за 2011 година на община Смолян и 
преходният остатък, реализиран в края на 2010 година по съответните 
дейности. 

Разпределение на разходите за делегирани държавни дейности по 
функции: 

1. Функция І “Общи държавни служби” 
Средствата за заплати, други плащания на персонала и 

осигурителните вноски за дейност “Общинска администрация” са в размер 
на 1 224 864 лева и 650 лв. за преброяване на населението.  

2. Функция ІІ “Отбрана и сигурност” 
Средствата по функцията се разпределят, съгласно действащите 

нормативни актове. В тази функция се предоставят държавни средства за: 
• възнаграждения и осигурителни вноски на техниците на 

Пунктовете за управление и Радио-предавателните центрове и на 
охранителите на обектите съгласно ПМС № 351 от 1997 г., 

• възнагражденията на денонощните оперативни дежурни 
съгласно ПМС № 212 от 1993 г., 

• издръжка на военния отдел, 
• материално стимулиране на обществените възпитатели при 

спазване на разпоредбите на чл. 43 от Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), 

• издръжка на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно 
чл. 6, ал. 4 от ЗБППМН, 

• издръжката на Центровете за социална превенция и 
консултативни кабинети съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН, 

• веществената издръжка на Детските педагогически стаи 
съгласно чл. 3 от ЗБППМН и Правилника за Детските педагогически стаи, 

• веществената издръжка на районните инспектори, 
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• за издръжка на Превантивно-информационните центрове по 
предложение на Националния съвет по наркотични вещества. 

Стандартите за издръжка на доброволните формирования за защита 
при бедствия включват средства за обучение, за застраховки и за 
екипировка на доброволец. Тези средства се предоставят след писмо-искане  
от Кмета на общината. 

Разходите за горе-посочените дейности са в размер на 177 184 лева, 
като се разпределят по съответните дейности, съгласно указанията на 
Министерство на финансите. 

В края на 2010 година са останали неусвоени  средства в размер на 
623 255 лева от отпуснати средства за ликвидиране на последици от 
бедствия. Тези средства се планират като преходен остатък  в бюджета и се 
изразходват за обектите, за които са отпуснати от междуведомствената 
комисия. 

 
3. Функция ІІІ “Образование” 
Основни моменти при финансиране на дейностите във функция 

„Образование” не се променят спрямо 2010 година. 
Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във 

функция „Образование” се определя съобразно единните разходни 
стандарти и натуралните показатели за съответните дейности и 
реализираните собствени приходи. 

В бюджета за 2011 година към единните стандарти са включени 
следните добавки: 
 1. Средства за целодневна организация на учебния ден и за столово 
хранене   на  пътуващите   ученици  от  средищни  и приемащи училища -
427 лева, 
 2. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните 
групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и 
учениците от І – ІV клас - 65 лева, 
 3. Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден 
за обхванатите, ученици от І-ви клас, с изключение на пътуващите ученици 
от І-ви клас до средищни училища - 427 лева. 

През 2011 година се запазва принципното разделение на дейностите 
по образование на делегирани от държавата  и местни дейности. 

Със стандарта за 2011 година, средствата които се полагат на 
извънучилищните дейности са  в размер на    51 646 лева   и преходен  
остатък 38 276 лева. 

Съгласно §53 от ЗДБРБ за 2011 година, Кметът на общината, като 
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, задължително разпределя 
по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната 
дейност. В срок до 28.02.2011 година, първостепенният разпоредител с 
бюджетни кредити утвърждава формули за разпределение на средствата по 
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единните разходни стандарти между училищата и обслужващите звена, след 
обсъждане с директорите от съответната дейност. Утвърдените формули за 
разпределение на средствата не могат да бъдат променяни по време на 
бюджетната година и не може да се прехвърлят средства от една дейност в 
друга. Към настоящия момент формулите са утвърдени  за дейностите в 
сферата на образованието в  община Смолян. 

Освен средствата по формула към бюджета на съответното училище 
се включват и следните средства: 

• Установеното към края на 2010 година превишение на постъпленията 
над плащанията по бюджета на съответното училище и 

• Собствените приходи на училището. 
Директорите на училища, освен право на второстепенен разпоредител, 
съгласно ЗДБРБ за 2011 година, имат следните права и отговорности: 

• Да извършват компенсирани промени по плана на приходите и 
разходите, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни 
кредити, 

• Да се разпореждат с определените им по формулата средства, 
• Да определят индивидуалните възнаграждения, преподавателската 

натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно 
нормативните изисквания, 

• Да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането 
на учебния процес, 

Министърът на финансите по предложение на министъра на 
образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на 
неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета 
на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при: 

• констатирани случаи на невъзстановяване на превишението на 
постъпленията над плащанията по бюджетите на общинските 
училища и обслужващи звена, 

• непредоставяне на делегираните средства с източник единни разходни 
стандарти. 
Съгласно чл.14, ал.3 от ЗДБРБ за 2011 година като източник за 

финансиране на капиталовите разходи, могат да се ползват средства от 
общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, 
когато  средствата са предоставени по формула на училищата, прилагащи 
система на делегирани бюджети и при условия, определени в ПМС № 
334/29.12.2010 година за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2011 година. 
Съгласно чл.43, ал.1 от ПМС № 334/29.12.2010 година за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2011 година по решение на 
директорите на учебните заведения, при условие че са осигурени другите 
разходи, от делегирания бюджет на училището могат да се извършват 
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основни ремонти и да се придобиват дълготрайни материални активи за 
сметка на средства с източник: 

1. Преходен остатък, 
2. Собствени приходи, 
3. Субсидия , изчислена  по формула. 
В единните разходни стандарти по образование не сe включват 

средствата за стипендии на учениците, за закрила на децата с даровити 
дарби, за безплатния превоз на ученици до 16 годишна възраст и за 
компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал. 

Общините, които кандидатстват за средства за закрила на децата с 
изявени дарби, представят необходимите документи и справки в 
Министерство на образованието и науката до края на всяко тримесечие.  

Средствата за финансиране на делегираните държавни дейности във 
функция „Образование” за 2011 година са в размер на  8 658 969  лева, 
формирани от: 

• Определени по единни разходни стандарти 7 986 247 лева, 
• Преходен остатък от 2010 година      612 722 лева, 
• Собствени приходи                                                    60 000 лева. 

 
4. Функция ІV “Здравеопазване” – 581 837  лева 
Делегирани държавни отговорности в тази функция са разходите за 

заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания за 
тях в дейностите детски ясли, детски кухни, яслени групи в обединените 
детски заведения и здравни кабинети в детските градини и  училища. 

1.В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” се 
финансира численост на персонала 27 щатни  бройки.  

 Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени 
групи в ОДЗ” места стандарт 297 913 
медицинско обслужване в яслена група на дете в ЦДГ 
и ОДЗ 189 1 037 195 993 
брой деца в детски кухни 410 103 42 230 
реализиран преходен остатък   59 690 

 

2.В дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” се 
финансира численост на персонала 18 щатни бройки.  

 

5. Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
Финансирането на делегираните от държавата дейности – 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги и 
социални услуги в общността през 2011 година се извършва по единни 

дейност 437 „Здравен кабинет в  детски градини и 
училища” 

места стандарт 283 924 

медицинско обслужване на дете в ЦДГ и ОДЗ 1 312 115 150 880 
медицинско обслужване здравен кабинет  на ученик  4 951 12 59 412 
реализиран преходен остатък   73 632 
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разходни стандарти, определени с РМС №715 от 01.10.2010 година. Те 
обединяват всички текущи разходи - заплати, други възнаграждения на 
персонала, задължителните осигурителни вноски от работодатели, 
издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на щатната и нещатна 
численост на персонала. 

 
Кметът на общината утвърждава числеността на персонала за 

делегираните от държавата дейности в специализираните институции и 
социалните услуги в общността по утвърдена методика от Министерството 
на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, в 
рамките на определените средства по единните разходни стандарти. 

 
В община Смолян всички специализирани институции и социални 

услуги прилагат единни разходни стандарти за финансиране, с изключение 
на услугата „Домашен социален патронаж”. 

В община Смолян функционират и се предоставят, следните социални 
услуги, финансиране с държавни приходи: 

 
Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 
брой брой стандарт субсидия 

брой места в ЗСУ места места лева за издръжка 

година 2010 г. 2011 г. 2011 г.  

     

Дом за стари хора 90 90 5369 483 210 

Дом за деца 60 60 6106 366 360 

Функция “Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” 

брой брой стандарт субсидия 

Дневен център за деца с увреждания 48 48 5244 251 712 

Домове за възрастни хора с 
психични разстройства 200 200 6400 

1 280 000 

Център за обществена подкрепа 30 30 2566 76 980 

Защитено жилище 6 6 5896 35 376 

Център за настаняване от семеен тип 10 10 7255 72 550 

Месечна помощ на ученик в дом за 
деца 60 60 30 

21 600 

 
Средствата за финансиране на делегираните държавни дейности във 

функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2011 година са 
в размер на 2 587 788 лева и преходен остатък в размер на 248 286 лева. 

 
7. Функция VІІ “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
Делегирани държавни дейности в тази функция са разходите за 

заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителните плащания и 
текущата издръжка на Регионална библиотека „Николай Вранчев”, 
Регионален исторически музей , Художествена галерия и читалищата. 
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Във връзка с изпълнението на програма” Глобални библиотеки” за 
2011 година е увеличена субсидираната численост на читалище в село 
Могилица и Регионална библиотека „Николай Вранчев”. 

Средствата за заплати се предвиждат в рамките на стойностните 
показатели за финансирането им на база одобрените с РМС № 
715/01.10.2010 г. стандарти за издръжка на тези дейности. Брой 
субсидирана численост и стандарт в лева по отделните дейности във 
функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, са описани в 
приложената таблица: 

Функция   "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 
субсидирана 
бройка 

стандарт 
лева 

средства 
лева 

ОБЩО   864 763 

1. Библиотеки с регионален характер 28 9 132 255 696 

2. Музеи и художествени галерии с регионален характер 33 9 355 308 715 

3. Читалища 52 5 776 300 352 

 
Средствата в бюджета за тези дейности са в размер на 888 089 лева, в 

това число преходен остатък  23 326 лева. 
 
ІІ. Разходи за местни дейности. 
При разпределение на средствата за местни дейности са спазени 

приоритетите на бюджетните разходи за 2011 година. 
Разходите за местни дейности са  за следните дейности и 

мероприятия: 
• за трудови възнаграждения на щатен  и нещатен персонал в 
местните дейности – 1 072 635 лева, 

• осигурителни вноски  за ДОО, ДЗПО, ЗОВ – 219 907 лева, 
• за текуща издръжка - храна, горива, материали, разходи за 
външни услуги и други разходи – 5 881 054 лева,  в това число: 
-в т.ч.текущи ремонти и благоустрояване на населените места – 

384 593 лева,  
• издръжка на приюта за безстопанствени кучета – 60 000 лева, 
• издържане на услугите „Детска кухня” и „Домашен социален 
патронаж” – 115 000 лева, 

• капиталови разходи, 
• Целеви разходи със социално предназначение: 

  - за еднократни помощи по решение на Общински съвет – 10 000 
лева,     

  - помощи за погребения на социално слаби граждани – 1 000 лева,
   - за издръжка на клубовете на пенсионерите и инвалидите – 26 000 
лева,  

  - намаление на картите за градски транспорт на пенсионери и 
ученици -150 000 лева, 
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  - за развитие на масовата физкултура и спорт сред подрастващите и 
реализиране на спортната програма за децата – 15 000 лева.   

• Разходи за дейности, финансирани с целеви приходи: 
 - за     дейност  623  „Чистота” са  планирани    средства  в   размер   

на   2 900 000 лева, които следва да осигурят разходите по план-сметката за 
тази дейност, и които се покриват от такса „Битови отпадъци”, 

- за реализиране на мероприятията по програма „Туризъм”, приета и 
одобрена  от Консултативния съвет по туризъм, 

В разходната част на функция „Образование” са осигурени средства 
за  веществената издръжка на целодневните детски градини и обединени 
детски заведения, работни заплати  за 4 щатни бройки в полудневните 
детски групи, средства за  текуща издръжка на общинските предприятия 
Обединен детски комплекс и Планетариум. Основните разходи в бюджета 
са за храна, горива, вода и ел.енергия. 

Във функция “Здравеопазване” местна отговорност е само издръжката 
на детската кухня. 

Като местна отговорност във функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” се финансира Домашен социален патронаж и 
клубовете на пенсионерите и инвалидите. 

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” са включени средства за следните 
дейности: 

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”- 2 717 498 лв. 
В тази дейност се предвиждат разходите за поддържане и ремонт на 

водоснабдителната система на общината. 
Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – 537 800 лв. 
• Реконструкция,  ремонт и поддържане уличното осветление,  
• Ел.енергия за улично осветление.     
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 

– 1 630 499 лв., обезпечават се дейностите, свързани с ремонт на асфалтови 
настилки, ремонт на тротоарни настилки и зимно поддържане на уличната 
мрежа. 

Дейност 618 „Международни програми и споразумения” за собствено 
участие по оперативни програми – 225 000 лв. 

Дейност 619” Други дейности по жилищно строителство, БКС и 
регионално развитие” – 936 207 лв. 

В Дейност 621 “Управление, контрол и регулиране на дейности по 
опазването на околната среда” са заложени средства за изготвяне на 
програми по опазване на околната среда – 40 000 лв. 

В дейност 622“Озеленяване” са заложени средства  за поддържане  на 
зелените площи, пролетна акция за почистване и озеленяване, закупуване на 
посадъчен материал, вода и горива – 30 000 лв. 
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Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” са 
предвидени средства в размер на 502 616 лв. за  заплати, осигурителни 
плащания и издръжка на духов оркестър, ансамбъл за народни песни и 
танци, обреден дом и кабелно радио. 

За осъществяване на мероприятията залегнали в “Културния 
календар” на община Смолян са предвидени 80 000 лева. 

 В „Икономически дейности и услуги” са предвидени средства за: 
•     Дейност 829 „Дейности по селско и горско стопанство” – 

60 000лв. за стопанисване на общинския горски фонд,  
• Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по 

транспорт и пътища” – заложените средства са за поддържане на 
светофарните уредби, за възстановяване на пътни знаци, за поддържане на 
водната каскада, хоризонтална и вертикална маркировка на улиците. 

• Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътища” – предвидени са средства в размер на 1 235 888 лв., 
с които се обезпечават дейностите по зимно поддържане, снегопочистване  
текущ и основен ремонт на общинската четвъртокласна  пътна мрежа. 
 
ІІІ. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни 
приходи. 
 Предвидените средства в този раздел са в размер на 448 673 лева. 
 
ІV. Бюджет на извънбюджетните сметки и фондове. 

Очакваните приходи, съгласно приетия списък за приватизация на 
обекти от общинския съвет през 2011 година са 256 556 лв.   

Разходите се разпределят както следва: 
• В Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и 
след приватизационен контрол – 23 090 лв. 

• В Специален   фонд   за инвестиции и дълготрайни активи – 
233 466 лв. 

На Вашето внимание е представен проекта  по видове приходи и 
разходи за извънбюджетната дейност на общината.  Планираните приходи се 
формират от очакваните постъпления, след реализиране на поименния 
списък за приватизация на обекти и  следприватизационен контрол.  

 
 

наименование на сметката 
/фонда/ 

 и  параграфа 

№ на 
параграфа 

план за 2011 
година 

І.Специална сметка за приходите от 
приватизация   /100 %/ 

63-02 256 556 

ІІ.Общински фонд за покриване на 
разходите за приватизация и 
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следприватизационен  
контрол / 9%/, в т.ч.: 
ІІ.1 ПРИХОДИ  23 984 
- получени трансфери 63-01 23 090 
- остатък в левове от предходния 
период 

95-01 894 

ІІ.2 РАЗХОДИ  23 984 
- издръжка  10-00 2 000 
- граждански договори за оценки 02-00 3 773 
- основен ремонт на „ОДПЗС” 
ЕООД 

51-00 211 

- придобиване на друго оборудване 52-03 4 200 
- Технически дейности по 
актуализация на регулационните 
планове на кв. Устово - оцифряване 
на плановете и нанасяне на 
регулацията върху одобрената 
кадастрална карта на промишлена 
зона 

53-09 13 800 

ІІІ.Специален фонд за инвестиции и 
дълготрайни активи /91 %/ 

  

ІІІ.1 ПРИХОДИ  233 598 
- получени трансфери 63-01 233 466 
- остатък в левове от предходния 
период 

 132 

ІІІ.2 РАЗХОДИ  233 598 
- основен ремонт 51-00 12 685 
- придобиване на компютри  52-01 12 000 
- придобиване на друго оборудване 52-03 1 620 
- придобиване на транспортни 
средства 

52-04 12 864 

- изграждане на инфраструктурни 
обекти 

52-06 66 685 

- придобиване на програмни 
продукти 

53-01 10 000 

- придобиване на други 
нематериални  дълготрайни активи 

53-09 119 744 

 
В разчета за капиталови разходи са посочени подробно по обекти и 

видове доставки капиталовите разходи. 
 

V. План за финансиране на капиталовите разходи. 
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 Плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Смолян е 
част от бюджета и е изцяло свързан с приходната и разходната му част. В 
списъка за финансиране на капиталовите разходи  са предвидени средства 
за основни ремонти, реконструкция, изграждане и  строителство на сгради и 
инфраструктурни обекти, изготвяне на работни проекти, придобиване на 
дълготрайни материални и нематериални активи. 

При изготвяне на Плана за финансиране на капиталовите разходи за 
2011 година са спазени следните принципи: 

1. Осигуряване на средства за завършване на преходните обекти. 
2. Изпълнение на обекти, свързани с подобряване на жизнената среда 

на гражданите на Община Смолян. 
3. Обекти, свързани с подобряване на околната среда и екологията в 

общината. 
4. Осигуряване на средства за Оперативни програми, където Община 

Смолян участва със собствен принос/съфинансиране/. 
Основни източници на тези средства са: 
- собствените бюджетни приходи     
- целева субсидия за капиталови разходи       
- фонд “Приватизация” 
 

                                         РАЗЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ  РАЗХОДИ  НА ОБЩИНА СМОЛЯН                                      
  ЗА 2011 ГОДИНА  

   

ДЕЙНОСТ и ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ГОДИШЕН 
ПАРАГРАФ  ПЛАН 
от ЕБК ОБЕКТИ  

  В ЛЕВА 
 І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБРБ 2011 г. 2 907 900 

 1.ЦС за екологични обекти - по ЗДБРБ за 2011 г. 2 000 000 

623 § 52-06 Доизграждане на Регионално депо -Теклен дол - Смолян 2 000 000 
 2.ЦС за общинска инфраструктура и местни дейности  274 700 

606 § 51-00 Частично асфалтиране  и реконструкция на улици  221 400 
898 § 52-06 Строително -монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за топлоснабдяване 

на сгради, общинска собственост 
53 300 

 3.ЦС за общински пътища - по ЗДБРБ за 2011 г. 633 200 
832 § 52-06 SML3247  / SML2248, Смилян - Букаците / - Люлка - Сивино / 80 000 
832 § 52-06 Път/ІІІ-863 Соколовци-Момчиловци-Баните/-с.Виево-м.Терзийска 80 000 
832 § 52-06 SML2252  /ІІ - 86, Смолян - Търън / - Река - Катраница - Петково / III - 863/ 120 000 
832 § 52-06 SML3301  / SML3258, Широка лъка - Солища / - Стикъл  - м.Бърцето 80 000 
832 § 52-06 SML3251  / ІІ - 86, Смолян - Търън / - Тикале   50 000 
832 § 52-06 SML3243  / ІІІ-8683, Смилян - Арда/ Могилица -Буката - мах.Мешовци  700 
832 § 52-06 SML3279 / ІІ-86, Смолян - Търън/ - Лъка 500 
832 § 51-00 Обезопасителни мероприятия на общински пътища /в т. ч. еласт.огради/ 10 000 
832 § 51-00 Ремонт на общинска пътна мрежа /изкърпване на асфалт/ 212 000 

 ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛУЧЕНА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 3 562 602 
832 § 52-06 Път/ІІІ-8641 к.к.Пампорово-Смолян-местен път с.Левочево/разклон "Райковски 

ливади"/-местен път с.Левочево, свързващ се с път ІV-86601 Левочево-Бостина / в т.ч. 
район бивш санаториум БЗ/ 

180 
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832 § 51-00 Ремонт на общинска пътна мрежа /изкърпване на асфалт/ 84 
623 § 52-06 Доизграждане на Регионално депо -Теклен дол - Смолян 366 458 
623 § 52-06  Реконструкция и модернизация на регионално депо за твърди битови отпадъци - 

Смолян, проектно проучвателни работи, разрешителни за ползване 
715 141 

606 § 52-06  ул."Алеко Константинов"  /водосток, кръстовища, електро връзки/  549 

603 § 52-06 Инженеринг-Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал -курортни 
ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - Курортен комплекс Пампорово 

2 477 847 

606 § 52-06  Благоустрояване и вертикална планировка на кв.70,73,74 ж.к."Прогреси" кв.Устово 
гр.Смолян 

2 343 

 ІІІ. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА                        4 435 693 

 1. Неразплатени разходи 1 644 792 
619 § 52-06 Укрепване на подпорна стена - Основно училище "Стою Шишков" с.Търън 9 935 
606 § 51-00 Обезопасителни мероприятия на пешеходни зони /огради/ 14 505 
322 § 51-00 Основен ремонт на санитарни възли в VІІ СОУ"Отец Паисий" 4 787 
603 § 52-06 Водоснабдяване и канализация - изграждане, проектно проучвателни работи 251 
603 § 52-06 Дялово участие за обекти към "ПУДООС" и други 132 578 
619 § 51-00 Дялово участие по проект "Красива България  - "Ремонт и реконструкция на 

художествено осветление на площадно пространство и водна каскада - Нов център     
41 

541 § 52-06 Довършване на дом за възрастни с психични разстройства с.Петково  836 

284 § 52-06 Дялово участие към обекти свързани с "бедствия, аварии и катастрофи " 37 125 
629 § 52-06 ОВОС, ЕО, Хидроложки доклади, подготовка на заявления за заустване, оценка 

съответствието по натура 
4 200 

606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 26 238 
606 § 52-06 Проектно проучвателни работи - улична мрежа гр.Смолян 30 890 
606 § 51-00 ул. "Отец Паисий" -гр.Смолян 44 936 
606 § 52-06 Тупикова улица кв.221 гр Смолян 1 978 
606 § 51-00 Ремонт на пешеходна връзка бул."България" - ул."Д.Благоев /спортна зала/ - 

гр.Смолян 
692 

619 § 52-06 Гробищен парк в гр.Смолян 18 818 
389 § 52-06 Дялово участие за обекти финансирани от Социално инвестиционен фонд 16 134 
865 § 52-06 Външно електрозахранване на Център за професионално обучение по туризъм / 

бивша сграда на Обединено детско заведение №11/ гр.Смолян  
11 748 

865 § 52-06 Център за професионално обучение по туризъм - бивша сграда на III ОУ гр.Смолян 26 400 
525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове  25 295 
619 § 51-00 Дялово участие по проект "Красива България" 16 235 
619 § 51-00  Художествено осветление на паметници, обществени сгради и др. 9 892 

619 § 54-00 Придобиване на земя /отчуждаване на имоти/ за гробища, улици, пътища и друга 
техническа инфраструктура 

108 387 

619 § 52-06 ОВОС, ЕО, Хидроложки доклади, подготовка на заявления за заустване, оценка 
съответствието по натура 

4 000 

389 § 52-06 Дялово участие ОПРР . BG161PO001/1.1-01/2007/023 - Модернизация на 
образователни институции 

36 093 

284 § 52-06 Подпорна стена с.Мугла - км.8+400 1 561 
865 § 52-06 Пожароизвестителна инсталация на Център за обучение-бивша сграда на ІІІ ОУ 

гр.Смолян 
16 740 

619 § 53-09 ПУП - План за регулация и застрояване на част от имот к.№ 07447за изграждане на 
ПСОВ - гр. Смолян /район КОС/ 

13 000 

606 § 52-06 ул. "Снежанка" - етап ІІІ 73 856 
606 § 52-06 ул.”Васил Дечев”, ул. "Проф. Д-р Константин Чилов", ул. "Орлица"  197 456 
606 § 52-06 ул."Алеко Константинов"  /водосток, кръстовища , електро връзки/  19 252 
606 § 51-00 Ремонт на канализация ул."Мирчо Войвода" - от о.т. 256 до о.т. 257 43 681 
603 § 51-00 Ремонт канализация ул. "Кирил и Методий" гр. Смолян 21 822 
619 § 51-00 Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни  сгради 2 000 
606 § 51-00 Възстановяване на мост в с.Търън м. Ливади 1 005 



 19

619 § 52-06 Обекти с туристическа насоченост, спортни и екологични обекти, пазари, паркове, 
градска  среда и обекти с концентрация на пътно транспортни произшествия 

11 854 

525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове - в т.ч. клуб Каптажа 4 683 
619 § 51-00 Основен ремонт отводнителни съоръжения 6 500 

865 § 52-06  Център за професионално обучение по туризъм - бивша сграда на Обединено детско 
заведение №11 гр.Смолян  

3 307 

619 § 52-06 Дялово участие за ОПРР - BG161РО 001/1.4-05/2009 - Подкрепа за подобряване на 
градска среда  

49 500 

619 § 52-06 Дялово участие за проекти по оперативни програми  68 674 
606 § 51-00 Ремонт на ревизионни шахти и дъждоприемни решетки /повдигане на ниво/ 39 552 
606 § 52-06 ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища 7 238 
832 § 52-06 Път с.Горна Арда - Граница с Република Гърция км. 29+697 - км.31+581 / ППР и СМР/ 8 754 
832 § 52-06 Път/ІІІ-8641 к.к.Пампорово-Смолян-местен път с.Левочево/разклон "Райковски 

ливади"/-местен път с.Левочево, свързващ се с път ІV-86601 Левочево-Бостина / в т.ч. 
район бивш санаториум БЗ/ 

10 000 

619 § 54-00 Придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ /отчуждаване на имоти/ за гробища, улици, 
пътища и друга техническа  инфраструктура, в т.ч. за ул. "Адалберт Антонов-Малчика" 
в с. Смилян 

29 223 

898 § 52-06  Инженеринг за модернизация с енергийно ефективни осветителни тела и 
модернизация на системите за изкуствено осветление в училищата, детските градини, 
ученическите общежития и културни институции в община Смолян 

433 140 

 2.План на разходите за 2011 година 2 790 901 

832 § 52-06 Път с.Горна Арда - Граница с Република Гърция км. 29+697 - км.31+581  20 000 
832 § 52-06 Път/ІІІ-8641 к.к.Пампорово-Смолян-местен път с.Левочево/разклон "Райковски 

ливади"/-местен път с.Левочево, свързващ се с път ІV-86601 Левочево-Бостина / в т.ч. 
район бивш санаториум БЗ/ 

43 000 

606 § 52-06 Тупикова улица кв.221 гр. Смолян 60 000 

606 § 52-06  Улица "Величко Профиров" гр. Смолян 10 000 
606 § 52-06 Инженерна инфраструктура "Кетевска махала - ІІ фаза" обособена позиция  

"Ул."Боровец" и ул."Станковица"  
200 000 

606 § 52-06 Благоустрояване и вертикална планировка на кв.70,73,74 ж.к."Прогреси" кв.Устово 
гр.Смолян 

25 000 

606 § 52-06 ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища 30 000 
606 §  52-06 Изграждане на подпорна стена на ул. "Проф.Асен Василев" 50 000 
606 § 52-06 Кетевска махала - І фаза   12 000 
606 § 52-06 Изграждане на пешеходна връзка от о.т.41 до о.т.123 "Кетевска махала" 

кв.Райково,гр.Смолян 
30 000 

606 § 52-06 Проектно проучвателни работи - улична мрежа в гр.Смолян /в т.ч.ул.  „Красногор”,  ул. 
"Калоян"/, "Полк.П.Дървилов", с.Дунево,  ул. "Адалберт Антонов-Малчика" в с. Смилян 

30 000 

832 § 52-06 Общински пътища - ИК 1 500 
619 § 52-06 Доизграждане и ремонт на водопровод и път в с.Солища  15 000 
619 § 52-06 Изграждане на архитектурна среда за хората с увреждания 10 000 
619 § 51-00 Ремонт и реконструкция на детски площадки, в т. ч. за  кв. Каптажа, кв. Невястата, ул. 

"Острица" - до бл. "Строител", ул. "Кольо Фичето" - до бл.5 и 7, ул. "Снежанка" , ул. 
"Петър  Берон" - до бл. "Орфей", кв. Трандевица, ул. "Димитър Благоев" -до бл. 
"Гребенец", с.Дунево, с.Смилян, с.Требище, с.Момчиловци 

84 000 

606 § 52-06 Обезопасителни мероприятия на пешеходни зони /огради/ 25 000 
606 § 51-00 Реконструкция на стълбища и площадки  44 000 
606 § 51-00 Ремонт на ревизионни шахти и дъждоприемни решетки /повдигане на 

ниво/,водопроводи,водоеми,канализация, отводнителни съоръжения 
60 000 

606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 165 000 

525 § 51-00 Основен ремонт на пенсионерски клубове - в т.ч. клуб Каптажа 25 000 
311 § 51-00 Основен ремонт ЦДГ № -1 "Слънце" гр. Смолян 7 000 
311 § 51-00 Ремонт на сгради на детски градини в т.ч. ОДЗ №11 "Митко Палаузов",ЦДГ №10 

"Детелина", ОДЗ №5 "Шина Андреева", ОДЗ №4 "Радост" - гр. Смолян,  ЦДГ № -1 
"Слънце" и ЦДГ Арда -филиал с.Могилица 

40 000 
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122 § 51-00 Ремонт и реконструкция на общински сгради на кметства в населени места 50 000 
322 § 51-00 ОУ "Кирил и Методий" с. Арда 7 000 
738 § 51-00 Читалища - основен ремонт, в това число в с.П.Серафимово, за НЧ "Христо Ботев" 

гр.Смолян -15 000 лв., НЧ "Кирил Маджаров" кв.Устово-15 000 лв. 
84 000 

619 § 52-06 Гробищен парк в Смолян 50 000 
619 § 52-06 Гробищен парк в кв.Райково 52 000 
619 § 52-06 Гробищни паркове в селата 40 000 
619 § 52-06 Обекти с туристическа насоченост, спортни и екологични обекти, пазари, паркове, 

градска  среда и обекти с концентрация на пътно транспортни произшествия 
25 000 

619 § 51-00 Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни  сгради 20 000 
603 § 52-06 Дялово участие за обекти към "ПУДООС" и други 45 000 
619 § 51-00 Дялово участие по проект "Красива България" 50 000 
284 § 52-06 Дялово участие към обекти свързани с "бедствия, аварии и катастрофи " 20 000 
389 § 52-06 Дялово участие Проект  "Подобряване на благосъстоянието на децата от Община 

Смолян чрез превенция на социалното изключване" /сграда филиал на ОДЗ №6/-
ППР,СН АК,ИК/ 

30 000 

618 § 52-06 Дялово участие за проекти по оперативни програми  50 000 
603 § 52-06 Съфинансиране за  ОПОС - Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 

приоритетна ос 1 – “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води” процедура с Референтен № BG161РО005/10/1.11/03/19 – „Подготовка 
и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.” за обект „Интегриран воден проект 
и ПСОВ 2 кв. Смолянски езера – гр. Смолян” – актуализация 

30 000 

898 § 52-06 Съфинансиране по проект "Популяризиране на възобновяемите енергийни източници 
като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с 
неблагоприятните промени в глобалния климат"- Система за оползотворяване на 
слънчевата енергия за нуждите на плувния басейн на VІІ СОУ "Отец Паисий" - гр. 
Смолян 

20 000 

618 § 52-06 Дялово участие за ОПРР 3.1-3  „Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции" - Момчилова крепост 2 - Техническа документация и доклад за 
съответствие 

20 000 

898 § 52-06  Инженеринг за модернизация с енергийно ефективни осветителни тела и 
модернизация на системите за изкуствено осветление в училищата, детските градини, 
ученическите общежития и културни институции в община Смолян 

703 116 

122 § 53-09 Геодезически заснемания на изградени обекти  15 000 
 Средства от такса битови отпадъци 277 500 

623 § 52-19 Площадки за контейнери тип "бобри" и придобиване на други дълготрайни материални 
активи 

100 000 

623 § 52-03 Закупуване на дробилки за зелени отпадъци   20 000 
623 § 52-06 Изграждане на площадка за компостиране   25 000 
623 § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер 10 000 
623 § 53-01 Придобиване на софтуер за контрол и отчитане на твърди битови отпадъци 2 500 
623 § 54-00 Придобиване на земя за терен на Депо за ТБО 120 000 

 Устройствено планиране 215 785 
619 § 53-09 ПУП „Смолянски езера”    22 785 
619 § 53-09 ПУП”Райковски ливади” в т.ч. екологична оценка 47 000 
619 § 53-09 ПУП”Хайдушки поляни” в т.ч. екологична оценка 13 000 
619 § 53-09 Концепция за  Общ устройствен план на гр. Смолян 10 000 
619 § 53-09 Градоустройствени разработки и инвестиционни проекти 10 000 
619 § 54-00 Придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ /отчуждаване на имоти/ за гробища, улици, 

пътища и друга техническа  инфраструктура 
100 000 

618 § 53-09 Дялово участие за ОПРР -  "Интегрирани планове"  5 000 
619 § 52-06 Проектно-проучване за гробищен парк в кв. Райково 8 000 

  ІV.ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ от 2007 г. 80 148 
 1. План на разходите за 2011 година  

606 § 52-06 ул.”Васил Априлов” 37 190 
606 § 52-06 Пътен възел ул. "Колю Шишманов", ул."Хан Пресиан", бул. "България" - реконструкция 8 857 
606 § 52-06 ул. ”Боровец” - част "Пътна" 4 683 



 21

606 § 52-06 Кетевса махала - І фаза - част "Пътна"  25 880 
606 § 52-06 ул."Морава" в с.Смилян, в т.ч. подход от ул."Първи май" 20 
606 § 52-06 ул. ”Петко Р.Славейков”- в т. ч. прилежащи стълбища 1 068 
606 § 52-06 ул."Алеко Константинов"  2 450 

 V. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДАРЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 58 800 
122 § 53-09 ПУП - план за регулация и застрояване на с.Стойките 30 000 
122 § 53-09 ПУП - м. "Ардашлъ" 4 403 
619 § 52-06 Вертикална планировка на пазар в кв.Устово 18 160 
619 § 52-06 Гробищен парк в кв. Устово 3 000 
619 § 52-19 Склуптура пред храм Св."Висарион Смолянски" 3 237 

 VІІ.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 826 713 
541 § 52-01 Придобиване на компютри  /ДВПР-Ровино/ 1 300 
541 § 52-03 Придобиване на професионална почистваща машина  /ДВПР-Ровино/ 3 000 
541 § 53-01 Придобиване на програмни продукти  /ДВПР-Ровино/ 2 000 
541 § 52-01  Придобиване на компютри  /ДВПР-Петково/ 1 600 
541 § 52-04 Придобиване на транспортни средства /ДВПР-Петково/ 12 957 
541 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар /ДВПР Петково/ 27 529 
540 § 52-04 Придобиване на транспортни средства /ДСХ - Фатово/ 20 500 
540 § 52-03 Придобиване на професионална пералня /ДСХ- Фатово/ 5 775 
546 § 51-00 Основен ремонт  /Дом за деца/ 15 000 
546 § 52-04 Придобиване на транспортни средства /Дом за деца/ 50 000 
546 § 52-01 Придобиване на компютри /Дом за деца/ 5 000 
551 § 52-01 Придобиване на компютри /ДЦДВУ "Звънче"/ 10 000 
551 § 52-02 Придобиване на сгради за гараж  /ДЦДВУ "Звънче"/ 13 000 
551 § 52-03 Придобиване на друго оборудване /ДЦДВУ "Звънче"/ 11 000 
551 § 52-05 Придобиване на стопански инвентар /ДЦДВУ "Звънче"/ 30 000 
437 § 52-01 Придобиване на компютри за здравните кабинети 15 000 
751 § 52-03 Придобиване на климатик за Регионална библиотека 1 180 
284 § 52-06 Ликвидиране на  последици от стихийни бедствия 601 872 

 VІІІ.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" 258 773 
 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 12 130 629 
 Х. СРЕДСТВА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ 251 809 
 1. От специален фонд за инвестиции и ДМА ( 91% приватизация) 233 598 
 1.1. Неразплатени разходи  157 114 

604 § 52-06 Доставка и полагане на захранващ кабел 20 кv от с.Градът до приемен пункт 24 685 
606 § 51-00 Възстановяване на мост в с.Търън м. Ливади 7 683 
606 § 51-00 Ремонт и изграждане на тротоари 4 612 
619 § 51-00 Ремонт и реконструкция на детски площадки 390 
619 § 53-09 Създаване на база данни и задание за план-схема за комуникационно- транспортна 

схема към общ устройствен план на гр.Смолян 
32 813 

619 § 53-09 Градоустройствени разработки и инвестиционни проекти 3 751 
619 § 53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с отреждания на ПСОВ - имоти к.№245.5, 

к.№243.4 и к.№244.1 - гр. Смолян 
15 000 

619 § 53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имоти к.№6.1130 и част от имот к.№6.216 - с. 
Стойките за ПСОВ 

15 000 

619 § 53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имоти к.№к.№ 340,341,342,343,344,345 и 346 
- с. Момчиловци за ПСОВ 

9 540 

619 § 53-09 ПУП - План за регулация и застрояване с имот к.№ 225 - с. Момчиловци за изграждане 
на водоем 

8 100 

619 § 53-09 ПУП на к.т.я."Райковски ливади", ОВОС, оценки и др. 14 360 
619 § 53-09 ПУП на к.т.я."Момчиловци", ОВОС, оценки и др. 1 200 
619 § 53-09 Подготовка на действащите планове за пререгистрация  на Архитектурния резерват и 

оцифряване на кадастралния, регулационен и застроителен план на   с.Широка лъка 
19 980 

 1.2.План на разходите за 2011 година 76 484 
122 § 52-01 Придобиване на компютри 12 000 
122 § 53-01 Придобиване на програмни продукти 10 000 
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898 § 52-06 Строително -монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за топлоснабдяване 
на сгради, общинска собственост 

40 000 

751 § 52-03 Придобиване на климатик за Регионална библиотека "Николай Вранчев" 1 620 
878 § 52-04 Придобиване на транспортни средства за Общински приют за безстопанствени кучета 12 864 

 2. От фонд за разходи по приватизация ( 9% приватизация) 18 211 
 2.1. Неразплатени разходи  14 011 

425  § 51-00 Основен ремонт на котел на "ОДПЗС" ЕООД 211 
619 § 53-09 Технически дейности по актуализация на регулационните планове на кв. Устово - 

оцифряване на плановете и нанасяне на регулацията върху одобрената кадастрална 
карта на промишлена зона 

13 800 

 2.2.План на разходите за 2011 година 4 200 
122 § 52-03 Придобиване на друго оборудване 4 200 

 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ С ПРИВАТИЗАЦИЯ  12 382 438 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА, 
 
В съответствие с представеният материал и разработеният проект на 

бюджет за 2011 година, на основание чл. 21, ал.1, т.6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7 от Закона за 
общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния  
бюджет на Република България за 2011 година, ПМС №334 от 29.12.2010   
година на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2011 
година, Общинският съвет с Решение №616/21.02.2011 година прие бюджета 
на общината за 2011 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дора Янкова 
Кмет на община Смолян 
 


