
 

 

 

 

 

ПРОЕТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 
 

ЗА 2010г. 
 

 
 

I. НОРМАТИВНА БАЗА 
 

           Бюджетът на Община Опака за 2010 г. е съставен на основата 
на разпоредбите в нормативните документи, основните принципи 
и насоки дадени от Министерството на Финансите с писмо № ФО-1 
от 13.01.2009 г. по съставяне и изпълнение на бюджета на общината 
за 2010 г., ПМС №324/30.12.2009 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2010 г., действащата общинска 
нормативна уредба, Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2010 г. и общинската тригодишна бюджетна прогноза. 
           В изпълнение на актуализираната Програма за финансова 
децентрализация, Министерски съвет  прие Решение №937 от 
08.12.2009 г. за разделяне на дейностите финансирани чрез 
общинските бюджети на местни и делегирани от държавата 
дейности по образованието, социалните услуги, здравеопазването и 
културата. 
          С приложения № 6.1 и № 6.2 към чл. 11, ал. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2010 г. се определят 
стойностните и натуралните показатели на общините за 
делегираните от държавата дейности по функции “Общинска 
администрация”, “Отбрана”, “Образование”, “Здравеопазване”, 
“Социални грижи” и “Култура”. 
           С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. са определени размерите на 
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 
бюджетите на общините за 2010 г. под формата на обща субсидия за 
делегираните от държавата дейности, трансфери за местни 
дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища), целева 
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субсидия за капиталови разходи в т.ч. за изграждане и основен 
ремонт на пътища.  
           Бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с 
бюджета на общината са формирани по Механизъм за определяне 
на субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г.  
           Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се 
изчислява като сума на всички разходи за делегираните от 
държавата дейности, определени по стандарти.   
           Съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. размерите на 
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 
бюджета на Община Опака са следните: 

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 
2 060 053 лв. (през 2009 г. беше в размер на 2 040 052 лв.); 

- обща изравнителна субсидия – 395 800 лв. (през 2009 г. 
беше в размер на 356 220 лв.); 

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища – 18 700 лв. (през 2009 г. беше в размер 
16 110); 

- целева субсидия за капиталови разходи – 120 400 лв. в т.ч. 
82 800 лв. за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища (през 2009 г. беше в размер на 150 930 лв., в т.ч. 74 
520 лв. за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища). 

          II. ПО ПРИХОДИТЕ 

           1. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
          В приходната част са посочени в пълен размер средствата от 
общата субсидия за делегирани от държавата дейности  – 2 060 053 
лв., определени с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г.     
          Съгласно чл.13 от ЗДБРБ за 2010 г., годишният размер на 
общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 
общините се разпределя по тримесечия, както следва: 

- първо тримесечие – 30 на сто; 
- второ тримесечие  - 25 на сто; 
- трето тримесечие – 20 на сто; 
- четвърто тримесечие  - 25 на сто. 



          В приходната част са посочени средствата реализирани като 
преходен остатък в делегираните от държавата дейности към 
31.12.2009 г. в размер на 78 224 лв. и приходи от наеми на земя на 
СОУ “В. Левски” гр. Опака в размер на  1 647 лв. 
          Общият размер на приходите за държавни дейности е 2 139 
924  лв.  
 
          2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
          В частта на приходите с общински характер са предвидени 
постъпленията от данъчни приходи ( имуществени и други данъци) 
в размер на 142 000 лв., неданъчни приходи (приходи и доходи от 
собственост, общински такси, глоби и санкции, постъпления от 
продажба на нефинансови активи, дарения и др.) в размер на 491 
500 лв.; общата изравнителна субсидия, утвърдена с чл.10, ал.1 от 
ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 395 800 лв.; трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 18 
700 лв.; целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи в размер на 
120 400 лв.; средства реализирани като преходен остатък в местните 
дейности към 31.12.2009 г. в размер на 21 844 лв.; погашения по 
дългосрочни заеми от банки в страната (-) – 30 000 лв. 
          Общият размер на приходите с общински характер е  1 160 
244 лв.  
 
          Приходите за държавни и общински дейности формират 
общия размер на приходите по бюджета на общината -   3 300 168 
лв.  
 
          III. ПО РАЗХОДИТЕ 
 
          1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
          По разходната част на делегираните от държавата дейности са 
заделени бюджетни кредити определени с чл.11, ал.2 от ЗДБРБ за 
2010 г. 
          Размерът на средствата за работна заплата за 2010 г. за 
делегираните от държавата дейности „Общинска администрация”, 
“Образование” /с изключение на училищата, прилагащи системата 
на делегираните бюджети/, “Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи” и „Здравеопазване” се определят в рамките на единните 
разходни стандарти, утвърдени с Решение №937 от 8 декември 2009 



г. на Министерския съвет и съобразени с определените граници за 
всяка длъжност в единния класификатор на длъжностите. 
           Съгласна §53, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДБРБ за 2010 г., директорите на 
училищата, прилагащи задължително от 01.01.2008 г. системи на 
делегирани бюджети, сами определят индивидуалните 
възнаграждения и числеността на персонала съобразно утвърдения 
бюджет на училището. 
          Общият размер на разходите в държавните дейности  е 2 139 
924 лв.  
  
          2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
          Общински дейности са:”Общински съвети”, “Домашен 
социален патронаж”, “Столове”, “Чистота”, “Водоснабдяване и 
канализация”, “Осветление на улици и площади”, “Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа”,  “Озеленяване”, 
„Спортни бази за спорт за всички”, “Други дейности по селското и 
горското стопанство, лов и риболов”, “Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, „Други дейности по 
икономиката”. Дейности общинска отговорност  в частта на 
издръжката са: ”Общинска администрация”, “Целодневни детски 
градини”.  Разходите за местни дейности се финансират с 
постъпления от имуществени данъци, местни такси, неданъчни 
приходи и изравнителна субсидия. 
          Разходната част  на общинските дейности е в размер на  1 146 
836 лв. 
 

          3.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 
          В тази част на бюджета са включени разходи в размер на 6 429 
лв. необходими за провеждането на частичен избор за кмет на 
кметство с. Голямо Градище и разходи в размер на 6 979 лв. за 
дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки на 
общообразователните училища по Наредба №7 от 2000 г.  
 

Общият размер на разходната част на бюджета на общината 
за 2010 г. е  3 300 168 лв.  
 
 
 
 



ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ: 
 

На основание чл.21.ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, 
ал.7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г., Общински съвет Опака 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета на Община Опака за 2010 г. както следва: 
 

1.1. ПО ПРИХОДА:  3 300 168 лв. 
 /разпределени по параграфи съгласно приложение №1/ 
в т.ч.: 
   1.1.1. приходи с държавен характер – 2 139 924 лв. 
   в т.ч.: 
   1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности 
в размер на         2 060 053 лв. 

   1.1.1.2. приходи от наеми на земя в размер на  1 647 лв. 
   1.1.1.3. преходен остатък в размер на 78 224 лв. 
 
   1.1.2. приходи с местен характер – 1 160 244 лв. 
   1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 142 000 лв.  
   1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на  491 500 лв. 
   1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 395 800 лв. 
   1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
120 400 лв.  
   1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 18 
700 лв. 
   1.1.2.6. погашения по дългосрочни заеми от банки в 
страната – (-)30 000  
   1.2.2.7. преходен остатък в размер на 21 844 лв. 
 
   1.2. ПО РАЗХОДА: 3 300 168 лв. 
   в т.ч.: 
   1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 2 139 924 
лв.   
   1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 1 146 836 
лв. 
   1.2.3. дофинансиране в размер на 13 408 лв. 

           /разпределени по параграфи съгласно приложение №2/ 


