ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30-21; факс 05952 /31- 28

ДОКЛАД
ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО
ТЪРНОВО ЗА 2021 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за публичните финанси внасям в Общински
съвет Малко Търново проекта на бюджета на Община Малко Търново за 2021 година.
Проектът е разработен при спазване на Закона за държавния бюджет на Р. България за
2021г., и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Малко Търново, приета с Решение № 623 от 29.01.2014
г.от Общински съвет Малко Търново. Разчетите за делегираните от държавата дейности
са изготвени на основание РМС 790 от 30.10.2020г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г .
Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните
финанси беше проведено публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 година.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6,
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 20 21г.,
ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. , Ви представям за
проект за бюджета на община Малко Търново за 2021, чиито основните параметри
залегнали в него са следните:
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:
В частта за държавните приходи е посочен размерът на общата субсидия за
делегираните от държавата дейности, приета с чл. 51 от ЗДБРБ за 2021год. Тук е
посочена и частта /размерът / на средствата от целевата субсидия за капиталови
разходи, които са предвидени за финансиране на обекти в делегираните от държавата
дейности.
Разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегираните от
държавата дейности е извършено в съответствие с чл. 53, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 год. в
съотношение 30:25:20:25 през тримесечията.
Целевата субсидия за капиталови разходи /без средствата за изграждане и
основен ремонт на общински пътища/ е извършено в съответствие с чл. 53, ал. 2 от
ЗДБРБ за 2021 год.
Общата изравнителна субсидия по чл. 53, ал. 3 се предоставя на общините до 20
януари в размер 50% до 20 юли 25 % и до 20 октомври 25 %.
В приходната част на делегираните от държавата дейности е посочена и частта
от преходния остатък към 31.12.2020 год., който ще се ползва за финансиране на тези
дейности, при спазване на условието в разпоредби на ЗДБРБ за 2021год.

ПО РАЗХОДНА ЧАСТ:
Делегираните от държавата дейности са финансирани съгласно натуралните и
стойностни показатели ,определени в РМС 790 от 30.10.2020г. на Министерския съвет
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 2021 год. Стандартите за 2021 г. са завишени
в минимални размери.
Средствата от преходния остатък от 2020 год. за финансиране на делегираните
от държавата дейности са планирани и разпределени в същите функции и дейности по
бюджета за 2021 год.
Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по
тримесечия , съгл. чл. 53 ал. 2 от ЗДБРБ
Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 53 ал. 4 се
предоставят на общините до 20 януари в размер 75% и до 31 октомври - 25 %.
На база на натуралните показатели се формира държавния трансфер /обща
субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности общо и по функции.
Функция „Общи държавни служби”
Средствата за финансиране на общинската администрация са определени на база
единни стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за
минимално кадрово осигуряване .
Функция „Отбрана и сигурност” e със минимално завишени стойности спрямо
2018 год. във връзка с промяна на минималната работна заплата за страната.
Завишени са с размерите на единни разходни стандарти Делегирани от
държавата дейности за функция „Социално осигуряване и грижи”. Определените
средства по единни стандарти за съответната дейност осигуряват разходите за заплати,
други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели
и издръжка за специализираните институции за предоставяне на социални услуги , а
това са: „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства” /ДПЛПР/ с. Заберново и
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” /ДЦПЛУ/ - гр.М.Търново, „Център
за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ /ЦНСТПЛД/ и Център за
социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/.
В дейност „Домашен социален патронаж”, ”Клубове на пенсионера,
инвалида и др.”, ”Програми за временна заетост” се отразяват разходите за тези
дейности и разходите за издръжка по програмата.
Във функция ”Образование” през 2021 год. стойностите са завишени.
Средствата за осигуряване на целодневната организация на учебния процес и
средствата за защитеното ни училище са повишени съобразно повишаване на единния
разходен стандарт. Споделена отговорност за тази функция остават целодневните
детски градини. Средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст,
включително разходите за ученическите микробуси - за заплати, други възнаграждения
и плащания на персонала, осигурителните вноски на шофьорите на училищните
автобуси, разходи за горива, винетки, застраховки и др. се финансират с целеви
средства от централния бюджет.

2

Във Функция ”Здравеопазване” са запазени разходните за медицинско
обслужване в здравите кабинети в детските градини и училището.
Във Функция ”Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Делегирани от държавата дейности
Дейност ”Читалища” - Единните разходни стандарти в „Култура” за читалища и
библиотеки с регионален характер за 2021г. е с завишение спрямо от 2020 год.
Субсидираната численост, съгласно който показател се определя годишния
размер на средствата за финансиране на 3 бр. читалища в общината е отново 9 бр.
Също така продължава държавното финансиране, в комбинация с
дофинансиране и като местна дейност на ИМ „Проф. д-р Ал. Фол“, за който се
определя годишния размер на средствата за финансиране на 3 бр., както и сума за
поддръжка на площи и пространства.
Като Местни дейности в тази функция се планират и отчитат средства за
финансиране на дейността на Радиотранслационен възел и други дейности на културата
за изпълнение на културната програма на общината. В дейност ”Обредни домове и
зали” се планират и отчитат средства та предвидени с решение на общинския съвет за
подпомагане разходите за погребения.
Функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Тук се отчитат разходите свързани с изграждането, ремонта и поддържането на
уличната мрежа, включително и на прилежащите и тротоари и площадни пространства.
Тук се планират и отчитат разходите по Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и
площади, водоснабдяване и канализация. Това е функцията с най голям относителен
дял заради размера на капиталови разходи. Отчитат се разходите към общинската
фирма „Странджа строй“ ЕООД
Функция”Икономически дейности и услуги”
Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за
изграждане и основен ремонт на общински пътища се отчитат в дейност ”Служби и
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”. Има завишение в размер на
73 хил.лв. на субсидията от 2020г. за основен ремонт на общинската пътна мрежа е
недостатъчно за извършване на ремонтните дейности на общинската пътна мрежа. В
тази функция също така се отчитат и разходите за дейности по туризма и други
дейности на икономиката.
Към 31.12.2020г. Община Малко Търново няма текущи задължения и просрочие
по задължения и плащания.
Като вземете предвид посочените основни акценти по приходите и разходите на
бюджета на Община Малко Търново за 2021г., считаме, че същия може да бъде
определен като балансиран и стабилен.
Инж. ТОНКА СТОЕВА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
/съгл. Заповед № 498 / 31.12.2020/
Изготвил
Деян Йотов- Финансов контрольор
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