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Макрорамка на проектобюджета за
2021 г. на Община Златоград

Бюджет

Индикативен разчет на
сметките за средства от
Европейския съюз

14 900 000 лв.

6 787 306 лв.

Субсидии и
трансфери за
държавни
дейности
63%

Структура на приходите
за 2021 г.

Субсидии и
трансфери от
ЦБ за местни
дейности
16%

Собствени
приходи
16%

Приходи за 2021 г.
Субсидии и трансфери от
Централния бюджет

Собствени приходи
Трансфери между бюджети
Временни безлихвени заеми
между бюджети и СЕС
Операции с финансови активи
и пасиви

Общо приходи

9 498 165
1 771 407
-463 075

873 795
3 219 708

14 900 000

Субсидии и трансфери
от ЦБ

Бюджет
2020 г.

Бюджет
2021 г.

Субсидия за делегираните
от държавата дейности

6 524 849

7 746 332

17,7

Изравнителна субсидия за
финансиране на местни
дейности

1 017 700

1 075 700

5,7

Трансфери за зимно
поддърж.и снегопочистване
на общински пътища

174 800

199 500

14,1

Целева субсидия за
капиталови разходи

438 300

491 600

12,2

8 155 649

9 513 132

15,8 %

Общо субсидии и
трансфери от ЦБ

Ръст
%

Данъчни приходи

Отчет
2020 г.

Бюджет
2021 г.

Данък върху недвижимите имоти

112 146

119 000

Данък върху превозните средства

376 795

395 300

Данък при придобиване на
имущество

126 878

130 000

Туристически данък

11 363

12 000

Патентен данък и данък в/у
таксиметров превоз

33 109

33 700

660 631

690 000

Всичко данъчни приходи

Основна цел в бюджета за 2021 г. по
отношение на данъчната политика е
постигане на висока събираемост и
постигане
на
заложените
данъчни
приходи, без да бъдат завишавани
местните
данъчни
ставки
на
гражданите и юридическите лица.

Данъчна политика за 2021 г.

Неданъчни приходи
Приходи от собственост

Отчет
2020 г.

Бюджет
2021 г.

91 925

107 740

740 801

757 355

40 327

36 000

2 210

6 000

103 000

100 000

11 719

110 170

Внесени ДДС и др.данъци

-29 209

- 37 265

Всичко неданъчни приходи

967 367

1 080 000

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни
лихви
Други неданъчни приходи

Приходи от концесии
Продажба на общинска
собственост

Разходи
Държавни дейности

8 536 410 лв.

Местни дейности

6 363 590 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

14 900 000 лв.

Разходите по функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

1 859 187

287 637
5 941 606

Здравеопазване

660 873

Социално осигуряване и подпомагане

935 952

Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

4 241 834

Култура,спорт , почивни дейности и
религиозно дело

500 515

Икономически дейности и услуги

406 096

Други – лихви,такси

Всичко разходи за 2021 г.

66 610
14 900 000

1%
3%3%

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

13%
2%

Образование
Здравеопазване

28%

Социално осигуряване и
подпомагане
Благоустрояване

40%
6%

4%

Култура, спорт

Икономически дейности и
услуги
Други

Относителен дял на разходите по функции

Групи разходи
в местни дейности
1. Разходи за покриване на поети ангажименти,
произтичащи от отчетените резултати през 2020 г.:

- Прехвърлените
просрочени
задължения
и
неразплатени разходи – предвидени за разплащане през
2021 г. просрочени задължения в размер на 108 690 лв.
- Разходи за обслужване на общинския дълг /главници
и лихви/ – 352 094 лв., в т.ч. главници – 285 484 лв.,
лихви,такси – 66 610 лв.
- Разходи
за
придобити
активи(застраховки, поддръжка)

и

нововъведени

Групи разходи
в местни дейности
2. Разходи за дейности с определени целеви приходи:

 Приходи от Такса битови отпадъци за извършване на
дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ
 Приходи от туристически данък се насочват към дейности
за развитие на туризма, съгласно Закона за туризма

 Приходите от продажба на общинска собственост се
разходват само за финансиране на изграждането, за основен
ремонт и текущ ремонт на социална и техническа
инфраструктура

Групи разходи
в местни дейности
3. Разходи за издръжка на дейности със споделено
финансиране /покриват се частично от такси и цени
на услуги/:
 Издръжка на детските градини – Приходи от такса
детски градини – 67 100 лв. Разходи за издръжка на
детските градини – 145 000 лв., или финансиране от други
местни приходи – 77 900 лв.
 Издръжка на детска ясла – Очакван приход от такса
детски ясли – 15 000 лв. Разходи за издръжка – 45 000 лв.
или финансиране от други приходи – 30 000 лв.

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

 Осветление на улици и площади
 Поддържане на зелени и цветни площи
 Поддържане и благоустрояване на улична мрежа,
паркове, площади, междублокови пространства

Групи разходи
в местни дейности
5. Разходи за субсидирани дейности с местно значение:





Общинска болница – 60 000 лв.
Спортни клубове – 8 500 лв.
Църковно настоятелство – 5 000 лв.
Мюсюлманско настоятелство – 5 000 лв.

6. Разходи със социално предназначение:
 Помощи по Решение на Общински съвет – 5 300 лв.
 Помощи за процедури “Ин витро” – 6 000 лв.
 Субсидии за клубове на пенсионера и хора с увреждания
– 5 000 лв.

Капиталовата програма за 2021 г.
е в размер на 9 262 971 лв., в т.ч.
по бюджета на Общината

3 488 491 лв.

по оперативни програми и
проекти

5 985 710 лв.

Капиталови разходи за 2021 г.
Обекти, изпълнението на които ще продължи и през 2021г.:
 Изготвяне на цифров модел на регулационния план на
гр.Златоград


Главен колектор І-А, гр.Златоград



Проектиране на Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до
абонатни (разпределителни) станции в гр.Златоград



Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и
принадлежностите към тях в гр. Златоград по проект ДФЗ

Капиталови разходи за 2021 г.
Обекти, изграждането на които ще продължи и през 2021г. :
 Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград
- ул."България" от о.т.982 до о.т. 984, ул."Пейо Яворов",
ул."Младост", ул." Еделвайс", ул."Стефан Стамболов" ,
ул."Цар Калоян" гр. Златоград и ул."Бистрица" с. Долен


Ремонт на тратоарна част по ул.Беловодиво в участъци
между о.т.464-486, о.т.467 -473, о.т.469-473



Изграждане на подпорни стени на ул."Виктор Юго",
ул."Плиска" и ул. "Клокотница", гр.Златоград, и ул."Дельо
войвода" и ул."Европа", с.Старцево и ул."Прогрес" с. Долен



Улица "Преспа", гр.Златоград (придобиване на земя- част)

Капиталови разходи за 2021 г.
Обекти, изпълнението на които ще продължи и през 2021г.:
 Благоустрояване площад и обновяване на площи за
широко обществено ползване в с.Долен (по ПМС315/2018г.)


Разширение и благострояване на гробищен парк гр.
Златоград / ПУП, проектиране навес и СМР/



„Почистване, укрепване и покриване на част от речното
корито на р. Върбица, източно от съществуващ
транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес” и о.т.
819 на ул. „България” в гр. Златоград”- проектиране



"Проучвателни и проектни работи за изграждане на нов
кооперативен пазар, паркова зона, паркови атракции и
детска площадка, гр. Златоград /ПМС 360/2020 г./

Капиталови разходи за 2021 г.
Обекти, изпълнението на които ще продължи и през 2021г.:


Външен водопровод от помпена станция "Пресека",
с.Пресека, община Кирково, област Кърджали, до водоем
1500м3, гр.Златоград, община Златоград, област Смолян



„Въвеждане на мерки за енергийна ефекетивност и
обновяване на многофамилни жилищни сгради



Укрепване основата на стълб № 4 на моста на
р.Неделинска при с.Долен и направа на бент

Капиталови разходи за 2021 г.
Нови обекти:
 Основен ремонт на улици гр.Златоград - ул.
"Стефан Стамболов", гр.Златоград в участък между
о.т. 332 и о.т 112 и 2) ул."Ахрида" от о.т.184 до
о.т.318 и пресечните на нея ул."Тракия", ул."Братя
Родопски" от о.т.301 до о.т.208, ул."Албена" от о.т.
195 до о.т. 203 и улица пресечна на
ул."Ст.Стамболов" и ул."Ахрида" от о.т.163 до о.т.161 "


Основен ремонт на улична мрежа в участък между
ул. "Беловидово" о.т.474 и ул." Хан Аспарух" о.т. 526
(пресечка между Кристал и ДЯ)



Основен ремонт на улична мрежа в участък
между ул. "България" о.т. 463 и ул. "Хан Аспарух" о.т.
523, гр.Златоград (пресечка пред болница)

Капиталови разходи за 2021 г.
Нови обекти:
 Основен ремонт на улица "Пейо Яворов" с.
Старцево в участък между о.т.1128 до о.т. 210


Основен ремонт на ул."Миньорска" в участък
между о.т.528.и о.т. 497 по ПУП на с.Ерма река –
проектиране



"Изграждане, рехабилитация и реконструкция на
техническата инфраструктура за ул."Крайречна"
в участък между о.т. 485 до о.т.440 по ПУП на
гр.Златоград - проектиране /част пътна и
част канализация/ и проектиранe подпорна
стена

Капиталови разходи за 2021 г.
Нови обекти:









Благоустрояване "Езилева падина", с.Старцево
Ремонт на покрив на Комплексно - административна
сграда (КАС) в УПИ ХІІ-КАС,общ.осл., кв. 38 по ПУП
на с.Ерма река- проектиране
Ремонт на покрив на Комплексно - административна
сграда (КАС) в УПИ VІІІ-Младежки дом, кв. 19 по ПУП
на с.Долен- проектиране
Ремонт на покрив на сградата на Здравна служба в
УПИ ХV, кв.20 по ПУП на с.Долен- проектиране
Ремонт на покрив на сграда бивше училище в УПИ ІПроизводствени дейности, кв.21 по ПУП на
с.Аламовци- проектиране

Капиталови разходи за 2021 г.
Нови обекти:


Изграждане на нови туристически атракции по проект
"Инвестиции за повишаване на туристическата
атрактивност на Община Златоград (3D информационно
табло, табла за фотоизложба на открито, изработка и
монтиране на постамент-пирамидална плоча и беседки за
отдих)



Проектиране на обект "Изграждане на подпорна стена на
ул. „Ерма река" гр. Златоград в участък от о.т.626 до
о.т.630, L=80 м. "

Капиталови разходи за 2021 г.
Основен ремонт и благоустрояване на паркинг – МБАЛ
“Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград – 75 980 лв.

Капиталов трансфер МБАЛ “Проф.д-р Асен Шопов”
ЕООД гр.Златоград – 30 000 лв.

Софтуер за Мамограф в МБАЛ “Проф.д-р Асен Шопов”
ЕООД гр.Златоград – 36 144 лв.

Закупуване на медицинско оборудване – 34 383 лв.

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ
По-големи проекти, включени в Индикативния годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.
са:
І. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020
1. Проект „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”– финализиране
2. Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици,
съоръженията и принадлежности към тях в гр.Златоград и
с.Старцево ”
3. Проект „Повишаване на туристическата атрактивност на
Община Златоград ” нов проект

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ
ІI. По Оперативна програма “Региони в растеж” 20142020
1. Проект „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", "БочуковиЗлатоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия
дом”, "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл",
"Сватеви" и блокове №190, №195 А, "Ахрида 22", "Тракия",
"Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна
къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови",
"Фамилия Касабови" и "Текстилски блок”

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ

ІII. По Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020
1. Проект "Обучения и заетост"
2. Проект "Обучения и заетост за младите хора
3. Проект "Социални и здравни услуги в домашна среда интегрирани услуги за качествен живот”
4. Проект "Заетост и инвестиции в повишаване на
квалификацията на безработни лица от Община Златоград”

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ
ІV. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ
V-А Гърция –България 2014-2020

1. Проект „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
2. Проект „Електронно социално здравеопазване”, с акроним
e-SOHECA

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОГРАМИ

V. Програма Еразъм +
1. Проект "Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано
на сериозна обучителна игра"
2. Проект "Обучение за разпознаване на злоупотребата с
възрастни (сексуална,физическа) и оказване на подкрепа"

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.

Проект на бюджет на Община
Златоград за 2021 година
ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ЗА 2021г. ОЧАКВАМЕ НА Е-MAIL:

ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Благодаря за вниманието!

