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                     Д  О  К  Л  А  Д 
 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в 
проекта за бюджет на Община Смолян разработен по пълна бюджетна класификация за 2013 
г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели и, при спазване на 
действащото  законодателството и основните принципи за съставянето на бюджета. 

В разработеният проект са отчетени рисковете фактори свързани с продължаващата 
финансово-икономическа криза. Предвид това постигането на годишните цели и  запазването 
на  стабилното  финансово състояние на общината ще зависят в много голяма степен от най - 
ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и 
спазването на бюджетна дисциплина. 
 

Мотото на предлаганата от нас разработка е:  
 
 
БЮДЖЕТ 2013 -  РЕАЛИЗЪМ,  РЕЗУЛТАТИ,  РАЗВИТИЕ 
 
Годишни цели: 
 
РЕАЛИЗЪМ  

• Финансова стабилност; 
• Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на 

населението, при спазване на принципа на солидарност; 
• Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при 

спазване на строга бюджетна дисциплина; 
• Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско 

финансиране;  
• Осигурена добра проектна готовност за привличане на външен финансов ресурс за 

реализране на мащабни инвестиции и провеждане на политики; 
 
     РЕЗУЛТАТИ 
• Реализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие 

на общината, сред които:  
- изградена съвременна екологична инфраструктура в сектор води; 
- създадена нова и подобрена съществуваща образователна, социална и 

спортна инфраструктура; 
- подобрено състояние на пътната инфраструктура;  
- благоустроена градската среда; 
- осигурена подкрепа за уязвими групи чрез предоставяне на широк спектър от 

качествени социални услуги; 
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РАЗВИТИЕ  
• Активни местни политики за достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, 

привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и 
инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на 
последно място с висока степен на социална чувствителност и толерантност.   

 
При съставяве проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и 

характеристики: 
• Изпълнението на бюджета за 2012 г. и резултатите постигнати през 2012 г. 
• Националната  рамка на макро икономическите показатели за 2013 г. 
• Разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г. и на ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ 

за 2013 г. 
• Определените  стандарти за делегираните държавни дейности;  
• Планираните за 2013 г. натурални показатели в отделните функции и дейности. 

  
2. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 г 
 
Общ обем на приходите за 2013 г. – 31356371лв 

 
Приходната част е разработена отделно за:  
� делегирани от държавата дейности -16751771 лева ;    
� общински дейности – 14604600 лева.  
Като съпоставима  база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2012 г. 

Представени са и данните по отчет за 2012 г. 
 

2.1. Планиране на приходите за финансиране на  делегирани от държавата 
дейности  

Източници за финансиране на  делегираните от държавата дейности са : 
� Обща субсидия; 
� Целева субсидия за капиталови разходи; 
� Обща изравнителна субсидия; 
� Собствени приходи по делегираните бюджети; 
� Финансиране от   местни приходи; 
 
Планираните средства за финансиране на  делегираните от държавата дейности не могат 

да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2013 г..  
 
Извън планираните приходи през годината от централния бюджет ще се предоставят 

допълнителни средства за : 
• Присъдени издръжки по чл.152 от Семейният кодекс;  
• Компенсиране пътните разходи на правоимащи болни; 
• Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната 

/военноинвалиди, воено пострадали и др./; 
• Субсидии за вътрешноградските пътнически превози; 
• Компенсиране безплатния превоз на деца до 7-годишна възраст; 
• Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 
• Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до 

местоработата; 
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С всички тези средства, както и други възникнали от възлагане на допълнителни 
финансови ангажименти на общината, вследствие промяна на нормативни актове, се 
извършва служебна промяна на бюджета, чрез писма на Министерство на финансите, други 
министерства и централни ведомства. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в 
размер на  16 751 771 лв. –  увеличение спрямо бюджет  2012 г. - 9,09 %.  

Тя е формирана от следните източници : 
• Обща субсидия –  14 244171 лв. - увеличение спрямо планираната с първоначалния 

бюджет за 2012 г. с   962679 лв. или 7,25%.  
• Обща изравнителна субсидия – 663400лв.  – намаление спрямо планираната с 

първоначалния бюджет за 2012г. в размер на 56400лв, или 7,83% 
• Целева субсидия за капиталови разходи – 1219400 лв. спрямо бюджет за 2012г. 

891400лв. увеличение с 328000лв. представляващи 36,80% ; 
• Финансиране за зимно подържане на общински пътища – 624800 лв., увеличение 

спрямо планираните с първоначалния бюджет за 2012 г. с 34,92% представляващи 161700лв. 
 

2.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности 
Източници за финансиране на общинските дейности  са : 
Приходи с общински характер са: 
• данъчни и неданъчни ; 
• Трансфери; 
• Заемни средства; 
• Преходен остатък от 2012 година ; 

 
Общият размер на планираните общински приходи е 14604600 лв., увеличение спрямо 

планираните с първоначалния бюджет за 2012 г. със 0,22%.  
Приходите са формирани  от следните източници 
� Местни  данъци – 3711000 лв. - ръст с 0,08 %. 
Предвиждаме увеличение на постъпленията от туристически данък. При разчетите сме 

отчели и събираемостта на данъчните задължения от минали години, следвайки процедурите 
по ДОПК за доброволно и принудително събиране.  В проекта са предвидени постъпления от 
просрочени данъчни задължения в размер на 550 000 лв. 

� Неданъчни приходи – 8386000лв.  
� Приходи и доходи от собственост – 1094000лв. 
Те включват собствените приходи от наеми на общинско имущество и терени. При 

пранирането е отчетено масата на наемните вноски по действащите договори. Предвидени 
са и постъпления от отдаване под наем на културните институции. 

� Общински такси – 4790000 лв. 
Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, 

регламентирани с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги, при отчитане  броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и 
постъпления от тях през 2013 година. Приходите от такса”битови отпадъци” са заложени в 
съответствие с одобрените от общински съвет план-сметки за разходите за дейностите - 
сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за ТБО и поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване през 2012 г., както и отчисленията  по срециална 
сметка на МОСВ по силата на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, като е 
предвидена събираемост на просрочени задължения в размер на 450 000 лв. 

� Глоби, санкции и наказателни лихви –  34000 лв.,  
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Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления – 30000 лв. и от тази 
година на база указания на Министерстно на финансите приходи от  лихви за просрочия на 
дължимите публични и частни вземания – 4 000 лв.  

� Други неданъчни приходи – 153000 лв. 
В този приходен параграф се отнасят единични приходи, не намиращи място в останалата 

номенклатура от регламентирани приходи, като основно това са приходите от продажба на 
документация за участие в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, с 
които се покриват разходите по отпечатване и комплектовка на същата и постъпления от 
застрахователни обезщетения на ДМА.  

� ДДС,  данък върху приходите  по ЗКПО – със знак “минус” – 285000 лв. 
� Приходи от продажба на общинско имущество – 2600000 лв.  
Като база при планирането е ползвана номенклатурата от обекти общинска собственост 

включени в програмата за разпоредителни сделки за 2013 г. 
� Финансиране на дефицита  

 
Този раздел включва: 

• Заемообразно предоставяне на бюджетни средства на извънбюджетната сметка 
за проекти;  

• Възстановяване на заемообразно предоставените средства от бюджета на 
извънбюджетната сметка за проекти след верификация и възстановяване на разходи от УО 
на Оперативните програми;  

• Получаване на траншове по договор за дългосрочен кредит с „ФЛАГ” ЕАД;  
• Погасителни вноски по по договори за дългосрочен кредит с „ФЛАГ” ЕАД;  
• Отчисленията  по срециална сметка на МОСВ по силата на чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците. 
 

 
3. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.   

     
Разходната част е разработена отделно на база натурални показатели по стандарт / 

население за 2013г. - 44439 жители при 44878 жители за 2012г. намаление от 439 жители/  
както следва:  

� делегирани от държавата дейности; 
� финансиране с общински приходи общински дейности;   

 
Разходите са представени  в разпределение по функционален признак и видове разходи 

/разходни параграфи/ и по разпоредители. 
 
3.1. Функционално разпределение на разходите  : 
 

• Функция 1 “ Общи държавни служби “   
 

Единният стандарт за дейност „Общинска администрация” включва държавно делигирани 
средства в  размер на 1161900 лв. и от местни дейности в размер на 946000лв.за 
осигуряване на ФРЗ, 350000лв за други допълнителни възнаграждения и 262000лв -  
Осигурителни вноски, които са за минималното кадрово осигуряване на дейността. По 
стандарт за 2013 г. щатните бройки са запазени, на база приетата структура и обща щатна 
численост на общинска администрация. Съобразявайки се и с новата нормативна уредба, със 
средствата по стандарт и целевата наличност от 2012 г. се осигуряват разходите за  
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персонала. В сила от 01.01.2013 г. отпадна възможността за назначаване на персонал извън 
списъчен по ПМС 66.  В средствата за персонал в общинските дейности са заложени 
средствата за възнаграждения на председателя на Общински съвет и общинските съветници.  
Освен  обичайните разходи осигуряващи ФРЗ за дейността на общинска администрация и 
общински съвет са предвидени и  разходи с целеви характер:  

- за представителни цели на администрацията – 15 000 лв. 
- за представителни цели на общинския съвет –  5 000 лв.; 
- за капиталови разходи – 15 000 лв. / посочена в Приложение № 1/ 

 
• Функция 2 ” Отбрана и сигурност “  –  163057лв преставляващи суми по  

стандарт за 2013г. - 138057лв. /намаление спрямо 2012г. - 1,86%  в размер на 2622лв./ и  25 
000лв. издръжка  от местни дейности. 
 

Разходите по тази функция включват: 
- възнаграждения на дежурни по ОМП, отговорници РПЦ, обществени възпитатели; 

председател, секретар и специалист в ПИЦ на  Областния съвет по наркотични вещества, 
членовете на  Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните ; 

- издръжка на военния отдел, общинска комисия за защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи и превантивна дейност за намаляване вредните последствия 
от бедствия, аварии и катастрофи, МКБППМН, Областен съвет по наркотични вещества и 
ПИЦ , структури на МВР/ детска педагогическа стая и районни инспектори ;  

- издръжка във връзка с изпълнение контролните функции на органите на МВР по 
спазване разпоредбите на Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на 
територията на община Смолян и Наредба за пожарна и аварийна безопасност на 
територията на община Смолян. 
 

• Функция 3 “Образование “  – по стандарт за 2013г.  - 8477252 лв. ръст с 5,43%. 
представляващи 437237лв. 
 

В тази функция, като държавни дейности с държавен трансфер по единни разходни 
стандарти се финансират всички трудови разходи и веществената издръжка на: общинските 
училища; специалната група за деца с увреждания; предучилищната подготовка на децата, 
извънучилищни и извънкласни дейности на ученици /ОДК/. Приета беше формула за 
разпределение на средствата по стандарт. Продължава тенденцията за намаляване броя на 
учениците в защитените общински училища. По тази причина средствата  като държавен 
трансфер по стандарт за един ученик всяка година намалява и стават все по недостатъчна за 
осигуряване нормално провеждане на учебния процес в училищата с по-малък брой ученици.  

Училищата приключиха 2012 г. с преходен остатък. Този преходен остатък ще се 
използва през 2013г. за текущи ремонти, издръжка и капиталови разходи. Облекчението при 
заплащане на такса ”битови отпадъци”, както и реализацията на енергоспестяващи мерки 
чрез икономично и ефикасно управление на финансовия ресурс ще осигурят нормално 
функциониране на училищата през 2013 г..  

Предвидени са средства от местни приходи за помощи по решение на Общински съвет  
– 10000 лв. ( стипендии и участия на ученици в състезания, олимпиади и други/. 
 

Конкретните инвестиционните разходи са  разписани в бюджетите на отделтните 
второстепенни разпоредители. 
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• Функция 4 “ Здравеопазване “  – 499824 лв.- ръст с  7,60%.  
 

С държавен трансфер се финансират разходите както следва: 
-  Медицинско обслужване в  яслена група към ЦДГ и ОДЗ; 
- Медицинско обслужване на здравните кабинети в детските заведения /ЦДГ,ОДЗ/, 

общински и държавни училищата; 
-  Издръжката на здравните кабинети в  детските заведения и общинските училища; 
-  Детска кухня. 

 
От местните приходи се финансира - за нестопански организации /хемодиализно болни и 

други специфични потребности/  и други  по решение на Общински съвет. 
 

• Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “  –  по стандарт за 2013г.  
2805395 лв.. -  ръст с 8,62%, представляващи 222731лева  

    . 
Със средства от държавния трансфер се финансират:  

� Дом за възрастни хора с психични разстройства – ДВРП с.Петково и с.Ровино; 
� Дом за възрастни хора – ДСХ с ОЛБ Фатово; 
� Дом за  деца лишени от родителски грижи с. Широка лъка; 
� Центровете за обществена подкрепа;  
� Дневен център за деца с увреждания;  
� Център за настаняване от семеен тип; 
� Наблюдавано жилище. 

Средствата по държавен стандарт заедно със преходните остатъци осигуряват достатъчно 
средства за нормално функциониране на структурите.  
С общински приходи се финансират социалните услуги:  

� Нестопански организации - съюзи /инвалиди, военно инвалиди, диабетици и слепи, 
глухо-неми и други/ - 5000лв;   

� индивидуални помощи / одобрявани  от кмета на община Смолян до 500лв / – 10 000 
лв. 

� за пенсионерски клубове – 5000лв; 
 
 

• Функция 6 ” Благоустрояване “   
 

Предвидените средства от държавната субсидия по т.І на Приложение № 1 в размер на 
474500лева. 

От местни приходи се финансират следните дейностите: 
� Поддържане и ремонт на улично осветление; 
� Заплащане ел.енергията за улично осветление; 
� Ремонти в общинския наемен жилищен фонд; 
� Поддържане и ремонт на съоръженията на детските площадки; 
� Поддръжка на зелените площи; 
� Сметосъбиране, сметоизвозване, депо за ТБО и поддържане чистотата /приета 

план-сметка/; 
� Данък сгради и такса битови отпадъци за общински имоти; 
� Премахване на сгради; 
� Текущ ремонт на уличната мрежа; 
� Благоустрояване на населените места в кметствата и кметските наместничествата; 
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� Реализиране на дребномащабни благоустройствени мероприятия; 
� Ремонт на уличната мрежа и други терени за обществено ползване в Община 

Смолян.  
 

Инвестиционните разходи са  разписани в Приложение № 1. 
 
 
• Функция 7 “ Култура, почивно дело, спорт”  – по стандарт за 2013г. -  14244171лв. 

ръст с 7,25% представляващи 962679лв. 
 

Културните институти - делегирани от държавата дейности се финансират чрез 
държавен трансфер по стандарт , собствени приходи от дейност и управление на 
собствеността както следва: 

� Регионален исторически музей; 
� Художествена галерия; 
� Библиотека; 
С държавния трансфер се подпомага и дейността на читалищата функциониращи на 

територията на общината. 
С общинска субсидия и собствени приходи от дейност и управление на собствеността е 

осигурено финансирането на  останалите културни институти – общински дейности / като 
Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Родопски Драматичен Театър „Н.Хайтов“/ и издръжка на 
общинската спортна база.  

В проекто - бюджета е обезпечава реализацията на: 
- годишния културен  календар на община Смолян; 
- годишния спортен  календар на община Смолян;  

 
Инвестиционните разходи са  разписани в проекто бюджетите на второстепенните 

разпоредители.  
 
 
 

• Функция 8 “Икономически дейности и услуги”    
 

Средствата са разпределени за: 
� регулиране и безопасност на движението / вертикална и хоризонтална маркировка, 

светофарни уредби, предпазни парапети, съоръжения за намаляване на скоростта на 
превозните средства/;  

� зимно поддържане на общинска пътна мрежа ; 
� ремонти по общинска пътна мрежа; 
� изграждане на приют отворен тип за кучета; 
� изпълнение на годишната програма за развитие на туризма; 

 
 

• Функция “ Разходи некласифицирани в други функции”   
 

Резерв за непредвидени извънредни събития и разходи, които не са могли да бъдат 
предвидени при съставяне на бюджета.  
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• Инвестиционната програма – Приложение № 1 
 
Общ обем на инвестиционната програма – 7743805 лв. 
Съгласно изискванията на Министерство на финансите в инвестиционната програма се 

включват и средствата, с които общината съфинансира изпълнинието на проекти по 
Оперативните програми. По тази причина програмата е развита в два раздела. 

Източниците за финансиране на програмата са : 
� целева субсидия за капиталови разходи – 1219400лв., относителен дял – 15,75%; 
� допълнителни субсидии – 4184116 лв. - относителен дял – 54,03%; 
� собствени средства – 2340289 лв. (Раздел ІІІ – 2206024лв., Раздел ІV – 75465лв. и  

Раздел V – 58800 лв.) - относител дял – 30,22%.  
 
Разработката на инвестиционната програма включва преходни позиции от 2012 г. и 

изведените на фона на  многобройните нужди приоритетни позиции. Включени са и разходи 
на разпоредителите работещи на самостоятелен и делегиран бюджет с източник за 
финансиране собственни приходи и преходен остатък. В програмата са предвидени средства 
за инвестиционно проектиране с цел готовност за кандидатстване с проекти за финансиране 
от фондовете на ЕС, други национални  и международни програми. 

 
• Инвестиционни разходи по сключени договори за проекти финансирани със средства 

от ЕС  
Извън разходите по инвестиционната програма, включващи и тези за съфинансиране, 

общината през 2013 г. предвижда да изпълни инвестиционни дейности, по които да усвои 
безвъзмездна помощ. 
 За изпълнението на инвестициите по проекти и предвид размера им общината 
предвижда да ползва кредитен ресурс под формата на дългосрочен инвестиционен кредит от 
фонд „ФЛАГ” ЕАД, покриващ авансовите плащания по безвъзмездната помощ до 
възстановяването им от УО на Оперативните програми и съфинансирането от общината. 
Точният размер ще бъде уточнен след като се финализират процедурите за избор на 
изпълнители на строително-монтажните дейности, тъй като едно от изискванията на фонд 
„ФЛАГ” при кандидатстване за кредит е подписани договори с изпълнителите на СМР. 
 
 

• Разпределение на средствата за текущи ремонти по уличната мрежа и 
благоустрояване  по кметства и кметски наместничества за 2013 г.  

Предвидените средства са  разпределени  съобразно броя съставни села, територията 
и броя обслужвано население. Средствата ще бъдат изразходвани съобразно конкретните 
потребности в отделните населени места.  

 
• Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители 

Приложение 2 . 
Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това 

е свързано с характера на трудовата им дейност и от местоживеенето до местоработата и 
обратно, когато за длъжността няма кандидат от населеното място по месторабота. За 
педагогическия персонал фактически изразходваните средствата за транспортни разходи от 
населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота  се покриват от 
републиканския бюджет. В проекта е предвидено покриване със средства от бюджета до 65% 
от пътните разходи от местоживеене до месторабота на служителите.  
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• План-график за разплащане на просрочените задължения  
По изискване на Министерство на финансите общинските съвети заедно с бюджета 

следва да утвърдят и план-график за разплащане на просрочените задължения. Както вече 
отбелязахме по горе в доклада неразплатените разходи към контрагенти /просрочените 
задължения/ в община Смолян са в размер 4628030лв., което възпрепятства нормалното 
функциониране дейността на Община Смолян. Община Смолян има дългосрочен кредит с 
годишна погасителна вноска /за 2013г./ в размер на 360000лв., особен залог с годишна 
погасителна вноска /за 2013г./ в размер на  600000лв. и просрочено задължение към Банка 
развитие в размер на 280000лв..  
По голямата част от тези задължения са с погасителни планове. Приоритетно е 
ежемесечното погасяване погасителните вноски на кредита и особените залози.  
 

• Прогноза за очакван финансов резултат от дейността на общинските търговски 
дружества за 2013 г.  
 
През настоящата година бе ликвидирано едно от дружествата. Всички активи съгласно 

решението на Общинския съвет лбяха прехвърлини на Община Смолян. Дружеството бе 
заличено и от Търговския регистър.  

Прогнозата за действащите дружества се представя във връзка с изпълнение 
разпоредбите на Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част 
от капитала на търговските дружества. Направен е анализ на данните по представените ГФО 
за 2011 г,  въз основа на който е направена и настоящата прогнозата. Изпратени са писма в 
срок до 31.03.2013г. същите да представят ГФО за 2012г.. От направеният анализ и 
предприети мерки за стабилизация, нашата прогноза е, че дружествата ще запазят своята 
финансова стабилност и през 2013г. Дивиденти за 2012год. не сме получили, реализирани 
загуби от дружествата не сме покривали..   
 
 В заключение може да кажем, че представения проект на бюджет на Община Смолян 
обезпечава нормалното функциониране на всички бюджетни структури, изпълнението на 
услугите за населението и бизнеса, поддръжката на публичната инфраструктура и осигурява 
необходимия за 2013 г. финансов ресурс за авансово пращане до верификацията на 
разходите и възстановяването им от Управляващите органи на Оперативните програми и 
съфинансирането за  проектите, които са в процес на изпълнение.  

 

 
 
Съставил  
 
Венера Аръчкова 
Директор дирекция “ ФСДБ “  
 

 
 
     
 
 


