
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 



Проектобюджет  
Община Малко Търново за 2017 година 

Основна цел: осигуряване на предпоставки за 
устойчиво развитие при поддържане на 
финансовата устойчивост на общината в 
условията на балансирана фискална политика.  



Предпоставките за разработване на  

Проектобюджета за 2017 г. включват: 

 

 разработване на трансферите по общинския бюджет и разходите за 
делегираните от държавата дейности, съгласно ЗДБРБ за 2017 г.; 

 запазване на ниските нива на данъчно облагане – предпоставка за 
предвидимост и устойчивост на данъчните приходи; 

 реалистично планирани неданъчни приходи;  

 отчитане на трайния ръст в стойността на услугите и повишени 
изисквания към качеството им; 

 отчитане на увеличението на минималната работна заплата за 
страната от 01 януари 2017 г. на 460 лв.. 

 

Проектобюджет  
Община Малко Търново за 2017 година 



Очаквани постъпления: 

  

          Приходната част на  проекта за бюджет на Община 

Малко Търново за 2017 г. е  в размер на 4 175 085 лв.  

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА  
ПРИХОДНА ЧАСТ 



По приходоизточници приходната част на проектобюджета включва:  

  

• Държавни трансфери по проекта на ЗДБРБ за 2017 година общо в 
размер на 2 865 100 лв. по видове: 

  

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  

 2 037 600 лв.; 

  

- трансфери за местни дейности общо в размер на 310 200 лв., в т.ч.:  

 * обща изравнителна субсидия в размер на 188 100 лв.  

 * трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища в размер на 122 100 лв.; 

  

-     целева субсидия за капиталови разходи общо в размер на 517 300 лв. 
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• Данъчни и неданъчни приходи в размер на 1 218 400 

лв. в т.ч.: 

 - Данъчни приходи с общ характер: 316 000 лв. 

 - Неданъчни приходи: 902 400 лв. 

• Погашения по дългосрочни  заеми: – 112 171 лв. 
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Очаквани данъчни приходи:  316 000 лв., от които: 
 Окончателен годишен  /патентен/ данък:                    7 000 лв. 
Данък върху недвижимите имоти:                              117 000 лв. 
Данък върху превозните средства:                             110 000 лв. 
Данък при придобиване на имущество:                      50 000 лв. 
Туристически данък:                                                           30 000 лв. 
Други данъци:                                                                          2 000 лв. 
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Очаквани неданъчни приходи:  902 400 лв., от които: 

Приходи и доходи от собственост:                                           180 000 лв. 

Общински такси:                                                                                527 400 лв. 

Глоби, санкции и наказателни лихви:                                           15 000 лв. 

Други неданъчни приходи:                                                             110 000 лв. 

Приходи от продажба на нефинансови активи:                     70 000 лв.    
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    Предложение за разходи: 

  

    Разходната част на  проекта за бюджет на Община Малко 
Търново за 2017 г. е  в размер на 4 032 914 лв.  
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Разходи за делегираните от държавата дейности: 

2 037 552 лв., от които: 

  

    Обща държавна служба:                         377 900 лв. 

    Отбрана и сигурност:                                              89 440 лв. 

    Образование:                                                           670 243 лв. 

    Здравеопазване:                                                       36 374 лв. 

    Социални грижи:                                                     797 859 лв. 

    Култура:                                                                        65 700 лв. 
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Разходи за местните дейности:  1 995 362 лв., от които: 

Общи държавни служби:                                                                        214 262 лв. 

Образование:                                                                                                44 000 лв.  

Здравеопазване:                                                                                        156 000 лв. 

Социално подпомагане и грижи:                                                           48 000 лв. 

Жил.строителство, БКС и опазв. на околната среда:                   437 000 лв. 

Почивно дело, култура, религиозни дейности, спорт:                 211 000 лв. 

Други дейности –пътищата, туризъм, общински пазари:           233 688 лв. 

Капиталови разходи:                                                                                 575 712 лв. 

Разходи за лихви и такси по общинския дълг:                                  30 000 лв. 

Разходи за дофинанс. на държавни дейности:                                 45 700 лв. 
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      Обезщетения и помощи за домакинствата  
по решение на Общински съвет –общо – 3000 лв. 

       в т.ч. 
 помощи по утвърдени правила за реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ от Общински съвет – Малко Търново 
на лица, семейства и домакинства от Община Малко Търново, 
пострадали при бедствия, аварии и пожари  - 1 000 лв. 

 помощи по утвърдени правила за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ от Общински съвет – Малко Търново 
на лица и семейства от Община Малко Търново, за лечение - 1 000 лв. 

 помощи за подпомагане разходите за погребения:  1 000 лв.  
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    За текуща издръжка на детските градини в Община 
Малко Търново: 185 754 лв., в т.ч източници на 
финансиране: 

 - от такси: 9 000 лв. 

 - от данъчни приходи и обща изравнителна субсидия: 176 754 лв.  
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    За текуща издръжка на СУ „Васил Левски“ – гр. Малко 
Търново: 552 489 лв., в т.ч.: 

 - Общообразователна дейност: 426 627 лв. 

 - Професионална паралелка:          95 862 лв.  

 



За домашен социален патронаж:             30 000 лв. 
 
За клубове на пенсионера и инвалида:  18 000 лв. 
      
За Дом за пълнолетни лица с увреждания /ДПЛУ/ 

в с. Заберново:                                             512 820 лв. 
 
За Дневен център за възрасни хора в гр. Малко 

Търново:                                                         285 075 лв.   
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     За чистота и дейности по управление на 
отпадъците финансиране в размер на: 

292 000 лв.     
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    Проекти - директен бенефициент  

по оперативните програми:   
 
Инвестиционна програма на Община Малко Търново по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  - 
Енергийна ефективност на сгради 
 

„Повишаване компетентността на служителите от Община Малко 
Търново - Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то 
ниво, съгласно НКПР, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 
2014-2020г. 
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Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и хората  с 
увреждане на територията на Община Малко Търново  

ОП РЧР 2014-2020 

Интегриран проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи БШПС 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на  
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на  Общинска администрация-Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
административна сграда на Районно управление „МВР-Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 

"Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на "Дневен център за възрастни хора с увреждания" - гр. Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 

"Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на ОДЗ"Юрий Гагарин" - гр. Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 

"Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Малко Търново" 

ОП „Региони в 
растеж“2014-2020г. 


