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Обществено обсъждане Бюджет 2020 



Финансова 

стабилизация и по-

висока ефективност 

на бюджетните 

разходи

Усвояване средства 

от еврофондовете

Подобряване на 

общинската 

инфраструктура

Социална, 

образователна и 

здравна политика 

Разработване на 

Общински план за 

развитие на Община 

Златоград за периода      

2021-2027 година

Подобряване 

обхвата, 

ефективността и 

качеството на 

услугите

Създаване на условия 

за повишаване на 

инвестиционната 

привлекателност и 

повишаване на 

заетостта

ГОДИШНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ



Бюджет 2020 12 695 199 лв.

Проект на бюджет 2020 г.

Субсидии и 

трансфери 

за държавни 

дейности

63%

Субсидии и 

трансфери 

от ЦБ за 

местни 

дейности

16%

Собствени 

приходи 

20%

Структура на приходите 

за 2020 г.



Субсидии и трансфери от 
Централния бюджет 8 155 649

Собствени приходи 2 055 010

Трансфери между бюджети
-214 339

Временни безлихвени заеми 
между бюджети и СЕС -339 357

Операции с финансови 
активи и пасиви 3 035 336

Общо приходи 12 695 199

Проект на бюджет 2020 г.



Субсидии и трансфери 
от ЦБ

Бюджет
2019 г.

Бюджет
2020 г.

Ръст
%

Субсидия за делегираните 
от държавата дейности

5 854 761 6 524 849 11,4

Изравнителна субсидия за 
финансиране на местни 
дейности 

920 300 1 017 700 10,6

Трансфери за зимно 
поддърж.и снегопочистване 
на общински пътища 

149 800 174 800 16,7

Целева субсидия за 
капиталови разходи 

397 400 438 300 10,3

Общо 7 322 261 8 155 649 11,4%



Вид данък Отчет
2019 г.

Бюджет
2020 г.

Данък върху недвижимите имоти 93 726 97 500

Данък върху превозните 
средства 360 715 361 000

Данък при придобиване на 
имущество 84 138 85 000

Туристически данък 16 180 17 000

Патентен данък и данък в/у 
таксиметров превоз 34 601 36 000

Всичко данъчни приходи 589 369 596 500



Неданъчни приходи
Отчет

2019 г.
Бюджет 
2020 г.

Приходи от собственост 106 241 122 130

Общински такси 722 375 804 095

Глоби, санкции и 

наказателни лихви 29 037 35 000

Други неданъчни приходи 4 486 5 000

Приходи от концесии 111 314 111 300

Продажба на общинска 

собственост 44 271 421 632

Внесени ДДС и др.данъци - 36 547 - 40 600

Всичко неданъчни 
приходи

981 177 1 458 500



Държавни дейности

Местни дейности

ОБЩО РАЗХОДИ 12 695 199 лв.

7 827 161 лв.

4 868 038 лв.

Обществено обсъждане Бюджет 2020 

Разходи



Функции
Бюджет

2020

Общи държавни служби 1 475 549

Отбрана и сигурност 420 728

Образование 5 389 639

Здравеопазване 556 593

Социално осигуряване и подпомагане 663 687

Благоустрояване 3 078 347

Култура и спорт 753 009

Икономически дейности и услуги 465 937

Други – лихви,такси 71 710

Всичко разходи 12 695 199

Разходите по функции



Разходите по функции

11%

3%

42%

4%

5%

24%

6%
4%

1%

Общи държавни служби 

Отбрана и сигурност 

Образование 

Здравеопазване

Социално осигуряване 
и подпомагане 

Благоустрояване 

Култура и спорт  

Икономически дейности 
и услуги 

Други  



- Прехвърлените просрочени задължения и
неразплатени разходи – предвидени за разплащане през
2020 г. просрочени задължения в размер на 191 738 лв.

- Разходи за обслужване на общинския дълг– 320
115 лв. в.т.ч. главници – 248 400 лв., лихви и такси –
35 110 лв., и разходи за обслужване на нов общински
дълг - 36 605 лв.

- Разходи за придобити и нововъведени
активи(застраховки, поддръжка)

Групи разходи 
в местни дейности

1. Разходи за покриване на поети ангажименти,
произтичащи от отчетените резултати през 2019 г.:



 Приходи от Такса битови отпадъци за извършване на 
дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ –
578 565лв.
 Приходи от туристически данък се насочват към 
дейности за развитие на туризма, съгласно Закона за туризма 
– 17 000 лв.
 Приходите от продажба на общинска собственост се
разходват само за финансиране на изграждането, за основен 
ремонт и текущ ремонт на социална и техническа 
инфраструктура – 406 017лв.

Групи разходи
в местни дейности

2. Разходи за дейности с определени целеви приходи:



 Издръжка на детските градини – Приходи от такса
детски градини – 98 300 лв. Разходи за издръжка на
детските градини – 206 670 лв., или финансиране от
други местни приходи – 108 370лв.

 Издръжка на детска ясла – Очакван приход от такса
детски ясли – 20 280 лв. Разходи за издръжка – 59 250
лв. или финансиране от други приходи – 38 970 лв.

Групи разходи
в местни дейности

3. Разходи за издръжка на дейности със споделено
финансиране /покриват се частично от такси и цени
на услуги/:



 Осветление на улици и площади - 160 140 лв.

 Озеленяване – 69 600 лв., в т.ч. разходи за персонал –
37 390 лв. и разходи за поддържане на зелените и цветни
площи – 32 210 лв.

 Подържане и благоустрояване на улична мрежа, паркове,
площади – 2 012 098 лв., в т.ч. разходи за персонал – 28
915 лв., капиталови разходи – 1 689 134 лв., текущи
ремонти – 155 000 лв.,

Групи разходи 
в местни дейности

4. Разходи за дейности, за които не се събират такси
и цени на услуги:



 Общинска болница – 30 000 лв.
 Спортни клубове – 7 500 лв

 Помощи по Решение на Общински съвет – 5 700 лв.,
за процедури “Инвитро” – 6 000 лв.
 Субсидии за клубове на пенсионера и хора с
увреждания – 5 000лв.

Групи разходи 
в местни дейности

5. Разходи за субсидирани дейности с местно
значение:

6. Разходи със социално предназначение:



438 300 лв.

406 017 лв.

94 000 лв.

7 822 899 лв.

Целева капиталова субсидия 

за 2020 г. 

Приходи от продажби

Други в т.ч. собствени 

приходи

Средства от Европейския 

съюз

Капиталови разходи за 2020 г. 
- 10 795 331 лв.

Целеви средства преходен 

остатък от 2019 г.
2 034 115 лв.



Ремонти на общински пътища – 4 409 656лв.1. 

2.  Ремонти на улична мрежа – 2 499 453 лв.

Капиталови разходи за 2020 г. 

Проектиране на Градска топлопреносна мрежа 
от ГТЦ до абонатни разпределителни станции  -
92 860 лв.

3.  

Подпорна стена на ул„Стефан Стамболов”  
2019-2020 – 98 407 лв.4.  

Модернизация (ремонт и реконструкция) на 
улично осветление населени места – 58 740 лв. 5.  



Благоустрояване на гробищен парк с.Старцево 
– 74 968 лв. 

6. 

7.  
Тръбен водосток по ул„Миньорска” с.Ерма 
река– 122 065 лв.

Капиталови разходи за 2020 г. 

Благоустрояване площад с.Долен – 105 040лв. 8.  

Общ устройствен план на Община Златоград –
38 688 лв.9.  

Ремонт на спортна площадка /червено 
игрище/ – 170 00 лв.

10.  



Изпълнявани проекти през 2020 г.

І. Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г.

1. „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 
2109  /III 867/Златоград – Аламовци  и общински път 
SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир –
махала Боево и на съоръженията и принадлежностите 
към тях”– 4 247 756 лв. 

2. „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията 
и принадлежности към тях в гр.Златоград и с.Старцево ”–
908 846 лв. 



Изпълнявани проекти през 2020 г.

І. Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-
2020
1. „Въвеждане на мерки за енергийна ефекетивност и 

обновяване на многофамилни жилищни сгради "Станко и 
Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, 
№189, "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", 
"Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове
№178, "Белия дом”, "Саралийски", "Пехливанови", 
"Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 
А, илни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща
Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща
Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", 
"Фамилия Касабови" и "Текстилски блок”– 2019-2020 г. -
2 681 083 лв.



Изпълнявани проекти през 2020 г.

І. Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020

1. "Обучения и заетост", 70 заети – 517 096 лв.

2. "Обучения и заетост за младите хора", 2 заети – 13 596 лв. 

3. "Социални и здравни услуги в домашна среда - интегрирани 
услуги за качествен живот” – 225 336 лв.

1. "Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на 
безработни лица от Община Златоград”– 250 133 лв.



Изпълнявани проекти през 2020 г.

І. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ 
V-А Гърция –България 2014-2020 г.

1. „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други 
защитени територии от природни бедствия чрез 
сертифицирана мрежа за трансгранично  образование, 
обучение и подкрепа на доброволци за гражданска 
защита въз основа на иновативни и нови технологии”, с 
акроним eOUTLAND – 8 748лв.

2. „Електронно социално здравеопазване”, с акроним e-
SOHECA – 95 731 лв.



Изпълнявани проекти през 2020 г.

Програма Еразъм +

1. "Надграждане на компетентностите и квалификацията на 
специалести по палиативни грижи чрез създаването на 
ECVET обучителен и инструмент за самооценка на 
компетентности на Европейско ниво” – 85 836 лв.

2. "Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано на 
сериозна обучителна игра" – 260 196 лв.

3. "Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни 
(сексуална,физическа) и оказване на подкрепа" – 157 
087 лв.



ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.Проект на бюджет 2020 г.

С предложения проект на бюджет общинското
ръководство цели:

- Успешно финализиране на проекти с реализирани
строителни дейности през 2020 г.;

-Реализиране на одобрени проекти и кандидатстване
с нови проектни предложения за финансиране от
Европейския съюз;

-Финансова стабилизация на Община Златоград и по-
висока ефективност на бюджетните разходи;

-Подобряване на общинската инфраструктура;

-Осигуряване на качествено образование, здравни и
социални услуги.


