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ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ  2019 ГОДИНА 

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е 
част от бюджетната процедура и има за цел да 
информира и  ангажира местната общност за 
съставянето, приемането и изпълнението му.
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ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Е ФИНАНСОВИЯТ 
ПЛАН НА ОБЩИНАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА . ТОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА 
СМЕТКА,КОЯТО ПОКАЗВА -КОЛКО И ОТ КЪДЕ 
ИДВАТ НАШИТЕ ПАРИ И ЗА КАКВО СЕ 
РАЗХОДВАТ
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КАКВО ПЛАЩАМЕ И КЪДЕ ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА                                ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ :                 МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

-данък върху доходите на                                     -данък в/у недвижимите имоти                   

физически лица -данък в/у превозни средства

-данък печалба                                                         -туристически данък

-данък добавена стойност                                  -патентен данък

-глоби от държавни институции                     - данък наследство

- данък при придобиване на 

имущество по дарение,възмезден    начин
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ТАКСИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

>БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

>ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПРАТРОАЖ

>ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ И ПОМЕЩЕНИЯ

>ПОЛЗВАНЕ НА  ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ И АРЕНДА

>АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

>ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

>ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ
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ОТ КАКВО СЕ НАБИРАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

ПЕРУЩИЦА 

С приходите от дънъци,такси и доходи от собственост се финансират:

Образование,здравеопазване,социални дейности, административно обслужване,осветление на улици и 
площади,поддръжка на чистотата, озеленяване, културни дейности, подпомагане развитието на спорта.

Възложените дейности от общините се разделят условно в две групи:

Делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Делегирани от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във 
всички части на страната, например- образование, здравеопазване, социално подпомагане и други.

Местни дейности са тези, които се предоставят  в зависимост от потребностите на населението и финансовите 
възможности на общината.Такива са : чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, ремонт на улици, 
общински съвет, подпомагане на спортни клубове,културни институции, ритуали и други.

Дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности това са дейности за които общината 
поема споделена отговорност. Такива дейности са детските градини в частта на издръжка на заведенията,а 
също  и издръжката на общинска администрация.Дофинансира се и ОУ «Петър Бонев» за приходите от 
наемите на помещения в ОУ ,Исторически музей със събраните приходи от билети и беседи и Читалището за 
духов оркестър.

Делегираните от държавата дейности се финансират с обща субсидия,определена по методика и са остойностени в 
стандарти според категорията община.

Местните дейности се финансират с местни приходи –местни данъци и такси чийто размери се определят с наредба 
приета от общинския съвет.

За дофинансиране на местните дейности държавата предоставя изравнителна субсидия определена по методика. 
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ОТЧЕТ  КЪМ 30.11.2018 ГОДИНА

Към 30.11.2018 година Община Перущица е изпълнила бюджета в частта на приходите   както 
следва : приходите от имуществени данъци възлизат на 194 007лв;  събраните неданъчните 
приходи  са   522 863 лв. Изпълението на  ТБО спрямо плана е 104% .   За отчетния период 
Общината е получила:

1.Субсидии в размер на 3 089 327 лв. в т.ч. обща субсидия  2 640 961лв.;обща изравнителна субсидия 
–407 900лв. целева субсидия за капиталови разходи – 32 378 лв. други целеви субвенции –
12707лв.,възстановени трансфери със знак(-) 4 619лева, 

2. Трансфери от държавния бюджет- 442 098лева в т.ч. от МТСГ за изплащане възнаграждения по 
програма”От социални помощи към осигуряване на заетост”-22 268лв; от АПИ - 2597лв, от 
РИОСВ 225 700 лева,от Агенцията за хора с увреждания-24573лева, от МОН 22651 лева ,от ДФЗ-
505 лева,от АСП по ПМС 332 -207 823 лева. Отделно общината е превела под формата на 
трансфер отчисления по ЗУО със знак( –) на стойност 64 019лева. 

Структурата на приходите по отчет 2018 г.е следната :

1.Местни  приходи- 18,72% от приходите в общината 

2.Субсидия от РБ- 81,28%  от приходите в общината
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Структурата на  разходите към 30.11.2018г. по 
бюджета е :

1.За заплати на персонала по трудови,приравнени на
трудовите и служебни правоотношения и 
осигуровки са изразходвани  64,51 % от общите 
разходи /намаление спрямо 2017г/

2.За издръжка  на всички мероприятия  са 
изразходвани 25,07 % 

3.За  капиталови разходи  -7,01 %от общия размер на 
бюджета/увеличение спрямо 2017г/
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Разходите  към 30.11.2018г. по дейности  е както 
следва:

За Образование- 50 %

За БКС-11,39%

За ОбА ,ОбС, избори- 12,52%

За Социални дейности-10,21%

За Др.дейности по икономиката -4%

За Спорт,култура,туризъм -7,64%

За Отбранително мобилизационни дейности -1,62%

За Здравеопазване-2,62%
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Проектът за бюджет на Община Перущица  за 2019 година, индикативния 
годишен разчет за сметките за средства от ЕС и прогно-зите за 2020,2021 и 
2022 се внасят в Общински съвет  до 20 дни след обна-родването на закона 
за държавния бюджет –ДВ бр.103 /13.12.2018г. Разработването на бюджета 
на Община Перущица  за 2018г. е съобразено със следните цели:

 Да се запази достигнатото ниво на публичните услуги и  се задоволят  
потребностите от бюджетни кредити  в мероприятията за нормалното 

протичане на процесите ;
 Включване на общината в Единния портал за електронни 

административни услуги чрез средствата на електронни информационни  
системи ;

 Участие с проекти в ОП „Развитие на човешките ресурси”,ОП “За храни 
и/или основно материално подпомагане”,ОП”Наука и образование за 
интелигентен разстеж”,  Програма Еразъм +,Норвежки механизъм
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Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

 Закон за публичните финанси 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. обн.в ДВ 
бр.103/13.12.2018г

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Перущица 

 Решение на Министерския съвет  №277/24.04.2018г. Изм.с №776/30.10.2018г. на 
Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г 

 предложенията постъпили от бюджетните заведения  и  дейности  за финансиране 
на предоставените им публични услуги;

 Сключените договори и поетите ангажименти ; 

 Общински план за развитие на общината 2014-2020г.

 Ангажиментите  на общината за устойчивост по приключили проекти
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Проектът за бюджет е разработен в съответствие с 
Указанията за подготовка и представяне на 

проектобюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет за 2019 г. и на 

актуализираните им бюджетни прогнози за 2020г и 
2021г. и 2022г. 
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БЮДЖЕТ 2019 година

Планираните приходи общо за 2019 година са в 

размер на 4 377 841лева-завишение 12% 

спрямо 2018г.
Структурата на приходите е следната:

Обща субсидия за делегирани държ.дейности -3 151 541 лева

Изравнителна субсидия -492 800лева

Трансфери за зимно почистване-24 600лева 

Целева субсидия за капиталови разходи-114 900лева

Собствените приходи са в размер на  564 000лв.

Собствените прих.  на звената на делегиран бюджет- 30000лв.
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По дейности структурата  на разходите по  
бюджет 2019 е  аналогична с тази от 2018г и е 

следната :
 Общи държавни служебни– 14.22 % 

 Отбрана и сигурност -2,48%

 Образование -57,10%

 Здравеопазване -2,74%

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи-3,52%

 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 
на околната среда -7,30%

 Почивно дело, култура,религиозни дейности и спорт- 6,61%

 Икономически дейности и услуги-6,03%
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По функции структурата  на разходите по  бюджет 2018 е 

следната :

Функции Дейности План 
държавни

План местни 

Общи 
държавни 
служби 

Общинска 
администр. и 
Общински 
съвет

407 700лева 215602лева

Отбрана и 
сугурност

Дежурни,МК
МПП

108 770лева

Образование ДГ,ОУ, ПГЛВ 2 351 144лева 150 618лева
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Здравеопазва
не

Училищно 
здравеопазва-
не,детски 
ясли

119 855лева 0

Социално 
осигуряване,

подп.и грижи

ОП”Социален 
патронаж”

0 154 370лева

Жилищно 
строит. БКС и 
опазване на 
околната 
среда

Др.дейности 
по 
благоустроява
не,осветление

0 316 725 лева
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Почивно 
дело,култура, 
религиозни 
дейности

Читалище,Му
зей,други 
дейности по 
културата

Издръжка на 
спортни 
съоръжения, 
Подпомагане 
на спортни 
клубове

194 072лева 95 489лева

Икономическ
и дейности и 
услуги

Ремонт  на 
пътища,
др.д.по ик

0 263 496лева
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Предвидените средства по Закона за държавния бюджет 
за 2019г. на база разходни стандарти  съгласно Решение 
на Министерски съвет ще бъдат изразходвани  за:

1.Във функция “Общи държавни служби” -
Възнаграждения и осигуровки на персонала в дейност 
Общинска администрация

2.Във функция “Отбрана” –денонощни дежурни,офис 
военен отчет,местна комисия за борба срещу 
противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни,районни полицейски инспектори
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3.Във функция “ Образование”-възнаграждения и осигуровки 
от работодателите за персонала в ДГ ,ОУ,ПГЛВ, издръжката 
на децата в подготвителни групи в ДГ, цялостната издръжка 
на ОУ включващо средства за осигуряване на целодневна 
организация на учебния процес на обхванатите ученици от 
I-VIІ клас,средства за подпомагане храненето на децата от I-
IVклас, средства за извънкласни форми и дейности.

4.Във функция “Здравеопазване”-възнаграждения и 
осигуровки на персонала в детски ясли,здравни кабинети и 
персонала в млечни кухни,здравен медиатор.

5.Във функция”Почивно дело,култура,религиозни дейности”-
цялостна издръжка на Музей и Читалище.
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Предвидените средства в бюджет 2019 от местни приходи  ще бъдат 
изразходвани  за:

1.Във функция “Общи държавни служби” -Възнаграждения и 
осигуровки на персонала в дейност Общински съвет ,както и за 
издръжка на общински съвет и общинска администрация.

2.Във функция”Образование”-за издръжка на  млечна кухня,

яслени групи в ДГ, групите на 2-4 годишни деца в ДГ.

3.Във функция “Социално осигуряване,подпомагане и грижи”-
цялостна издръжка на Общинско предприятие Социален 
патронаж включващо възнаграждения и осигуровки на 
персонал,издръжка социален патронаж, издръжка на клуб на 
пенсионера  и издръжка на програмите за временна заетост. 
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4.Във функция”Жилищно строителство, Благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” са предвидени средства 
за възнаграждения и осигуровки на персонала зает с охрана на 
сметище, озеленители,персонала на новозакупената техника и 
обслужването на същата, осветлението на улици и разхода на вода 
за улични чешми. Предвидените средства от такса битови 
отпадъци ще се изразходва за дейностите по извършване на 
сметосъбирането и сметоизвозването в общината по приета  план-
сметката на такса битови отпадъци  за 2019г. от Общински съвет 
гр.Перущица 

5.Във функция”Почивно дело,култура,религиозни дейности” са
заложени средства за провеждане на мероприятия свързани с 
Културния календар на общината за 2019г.,издръжката за 6 месеца 
на Мултифункционална спортна зала,субсидиите на спортни 
клубове на територията на общината и поддръжката на гробище.
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6.Във функция “Икономически дейности и услуги”-
предоставената от бюджета субсидия за основен 
ремонт и зимно поддържане на пътища,целевите 
капиталови    разходи,възнаграждения и 
осигуровки на персонала зает в Туристически 
информационен център и в дейност Други 
дейности по икономиката.
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През 2019г. Общината  има готовност за участие по два  проекта  
по Програмата за развитие на селските райони –
Реконструкция на улична мрежа,тротоари и  обновяване на 
площад 27 ми Априлий . Готовност за участие пред 
Норвежки финансов механизъм  с проект Основен ремонт и 
благоустрояване на историческа църква паметник 
св.Арахангел Михаил и подобряване на енергийната 
ефективност на ДГ Радост и ДГ Тракийче. 
Работим по проект предоставяне на топъл обяд по 
Оперативна програма “ За храни и/или основно материално 
подпомагане” .
През 2019г.  предстои включване на общината в Единния 
портал за електронни административни услуги чрез 
средствата на електронни информационни  системи.



Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс03,1432253

Благодаря за 
вниманието !


