
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021Г.

          Приходи за делегираните от  държавата дейности 

Наименование на приходните параграфи
пара 

граф

Проекто     

бюджет 

2021год.

І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ 

БЮДЖЕТ:

Получени трансфери/субсидии от ЦБ  /нето /: 31 -  00 29 345 300

      обща субсидия и други трансфери за държавни 

дейности от ЦБ за общини (+) 31 - 11 29 345 300

Разпределение на средствата по функции

1. Функция „Общи държавни служби" -

Общинска администрация 2 205 500

В т.ч.             Кметове и кметски наместничества
718 700

                      Служители в общинска администрация

1 486 800

2. Функция „Отбрана и сигурност”
272 100

Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояве на малолетни и 

непълнолетни, центрове за превенция и 

консултативни кабинети към тях, обществени 

възпитатели

Детски педагогически стаи и районни полицийски 

инспектори

Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по 

поддръжка и по охранана пунктовете за управление

Офис за военен отчет и дейности по плана за защита 

при бедствия

Доброволни формирования
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3.Функция „Образование”           18 558 600

4. Функция „Здравеопазване”
883 400

В т.ч.                                                                        

Здравни кабинети в детски градини и училища

Детска кухня               

Здравни медиатори

Общински съвет по наркотични вещества

5. Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и 

грижи”
5 118 700

В т.ч.        -   ДВПР Петково

                  -   ДВПР Ровино

                  -   ДСХ с ОЛБ Фатово

                  -   КСУДМПЛУ

                  -   Дом за деца лишени от родителска 

грижа - Широка Лъка 

                  - Център за обществена подкрепа

                  - Център за настаняване от семеен тип

                  - Център за деца и/или пълнолетни лица с 

увреждания

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности”
2 307 000

                       Рег.ист.музей

                       Галерия

                       Библиотека

                       Читалища                                                            

ІІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И 

ПАСИВИ

Друго финансиране /нето/ 93 - 00 0

     Друго финансиране/+/-/ 93 - 10 0

Депозити и средства по сметки (нето) 95 - 00 0

 - остатък в лева по см/ки от предходния период /+/ 95 - 01



 -  остатък в лева по срочни депозити от предходния 

период /+/ 95 - 03

 -  наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95 - 07

 - наличност в левове по срочни депозити в края на 

периода(-) 95- 09

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (І+ІІ): 29 345 300

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (І+ІІ)                                                                    29 345 300

ЗАБЕЛЕЖКА: Цифрите подлежат на промяна след приемане на ЗДБРБ за 2021година  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

   и приключване на бюджетната 2020година.








