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П Р О Е К Т 
 

ЗА БЮДЖЕТ 2021 Г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД 
 

В съответствие с чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси представяме за обсъждане и 

предложения проекта за бюджет на Община Разград за 2021 г. за държавни  и  местни дейности. 

Проектобюджетът на Община Разград за 2021 г. е разработен на базата на:  

 Нормативни документи:  

- Закон за публичните финанси;  

- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Разград;  

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. /обн. 

ДВ,бр.104/08.12.2020 г./;  

- РМС №790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.;  

- ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България 

за 2021 г.; 

- Указанията на МФ за бюджетната процедура. 

 Предложения на: кметовете на кметства; директори на дирекции; всички второстепенни 

разпоредители с бюджет; граждани и организации. 

 Приетите от Общинския съвет стратегии и наредби, прогнози за развитие на общината, 

общинския план за развитие и други. 

Подходът при разработване на Проекта за бюджет за 2021 г. е консервативен, рестриктивен, 

реалистичен, с отчитане влиянието на трудно прогнозируемата среда.  

 Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на 

разходите на Община Разград. 
 

           ПРИХОДНА ЧАСТ 
 

 Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, 

бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината.  
 

Общият обем на проекта за бюджет за 2021 г. е в размер на 63 786 х.лв., в т.ч. за държавни 

дейности – 39 374 х.лв. и 24 412 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните 

дейности. 
 

 Приходи за държавни дейности: 

 Общият обем на приходите за държавни дейности е 39 374 х.лв., включващи: 

 Обща субсидия за 2021 г. в размер на 35 460 х.лв.  

 Собствени приходи на звената от системата на образованието, работещи на делегирани 

бюджети в размер на 623 х.лв. предимно от стопанска дейност и наеми на земя; 

 Преходен остатък - 3 523 х.лв., в който са включени и 232 х.лв. временно съхранени 

средства. 

 Приходи за местни дейности:  
 Общият обем на приходите за местни дейности е 24 412 х.лв., разпределени по 

приходоизточници както следва: 

 Данъчни приходи – общият обем е 5 144 х.лв. 

 Данъчните приходи включват: данък върху недвижимите имоти – 1 570 х.лв., данък 

върху превозните средства – 2 300 х.лв., данък при придобиване на имущество – 1 100 х.лв., 

патентен данък – 75 х.лв., данък за превоз пътници – 55 х.лв., туристически данък – 44 х.лв. и др. 

данъци – 0,2 х.лв. 
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 Проектът за данъчни приходи е изготвен при запазване на данъчната тежест за 

населението. 

 Неданъчни приходи - общият обем на планираните приходи за тази група е 13 878 

х.лв. 

 Приходи от управление на собственост – 6 996 х.лв., включващи приходите от 

стопанската дейност на общинските предприятия и приходите от наеми на общинска собственост 

и земеделски земи. 

 Приходи от продажба на общинска собственост – 841 х.лв., които са обвързани с 

Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.  

 Приходи от такси –  планирани са на база размер на таксите и цени на услуги, 

определени в наредбите на Община Разград, натуралните показатели, отчетните данни за 

последните три години. За 2021 г. приходите от общински такси са в размер на 6 139 х.лв. Най-

голям дял в тази група са приходите от таксата за битови отпадъци – 4 670 х.лв., следва таксата за 

детски градини – 406 х.лв. и таксите за административни и технически услуги – 365 х.лв. 

 Взаимоотношения с републиканския бюджет 

 Приходи от изравнителна субсидия – предназначена е да осигури минимално равнище 

на местните услуги в общината и е в размер на 2 327 х.лв. и включва 2 104 х.лв. субсидия за 

местни дейности и 223 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване.  

 Приходи за капиталови разходи – целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 

1 118  х.лв., като спрямо 2020 г. увеличението е със 122 х.лв.  

            Финансирания 
    Планирани са с отрицателен знак 2 112  х.лв., в това число: 

 -700 х.лв. за покриване на главница по усвоен през предходни години  инвестиционен 

заем от SG „Експресбанк”; 

 -4 229 х.лв. за покриване на главницата по усвоени кредити от Фонд“ФЛАГ“; 

 - 1 627 х.лв. отчисления за РИОСВ, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО; 

 + 5 329 х.лв. за възстановяване на временни безлихвени заеми, ползвани за проекти по 

Оперативни програми. 

 -885 х.лв. временно съхранени средства. 

             Преходният остатък за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности е в 

размер на  4 107 х.лв. 
 

            РАЗХОДНА ЧАСТ 
 

  Планът за разходите по бюджета е балансиран съобразно приходите. Бюджетните разходи 

осигуряват баланс между цена и качество на предлаганите услуги и подобряване на жизнената 

среда, както и ефективно функциониране на обектите, изградени по Оперативни програми. 

 

Общият размер на разходната част на бюджета е 63 786 х.лв., планирани в три направления 

- за държавни дейности – 39 374 х.лв., за местни дейности – 23 230 х.лв. и за дофинансиране 

на държавните дейности - 1 182  х.лв. 
 

 Делегираните от държавата дейности са дейности по предоставяне на държавни 

публични услуги, до които населението следва да има достъп в съответствие с действащото 

законодателство.  

  За поредна година най-голямо увеличение спрямо предходната година имат средствата по 

стандарт за образование, следвани от субсидиите за социални дейности. 
 

 В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, финансирани със 

собствени приходи на Общината и на културните институти, работещи по системата на 

делегирани бюджети.  

     В проекта за бюджет 2021 е планирано от собствени приходи Община Разград да осигури: 

 35 х. лв. за маломерни и слети паралелки в училищата в селата Стражец, Киченица и 

Осенец; 
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 6 х.лв. за текущ ремонт на ЦНСТ за деца без увреждания; 

 10 х. лв. за читалищата за проектна дейност. 

 5,5 х.лв. за ХГ «Проф.И.Петров» за Национална изложба «Лудогорие 2021»; 
 

 Разходите за местните дейности, които общината извършва и финансира, са планирани в 

рамките  на определения обем приходи за местни дейности.  

  Разходите за издръжка се основават на разходите през предходни години, като са 

изключени еднократните разходи, взета е под внимание промяната в цената на някои стоки и 

услуги и са прецизирани проектните предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и 

звената в Община Разград.  

  

 Разходната част на бюджета е разработена по функции, дейности и параграфи. 
Разпределението по функции е както следва: 

Функция „Общи държавни служби” - предвидени са общо 5 230 х.лв., от които по стандарт 

– 2 968 х.лв,. за дофинансиране - 1 025 х.лв. за дейности, за които няма осигурено друго 

финансиране и 1 237 х.лв. за издръжка на Общинската администрация и кметствата, помощи за 

лечение, данъци, които общината плаща и капиталови разходи и за възнаграждения и издръжка на 

Общинския съвет.  

Функция „Отбрана и сигурност” - предвидени са общо 842 х.лв., с които се осигуряват 

средства за трудови разходи на денонощните дежурни и обществените възпитатели, издръжка на 

Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, военните отдели, 

Детска педагогическа стая, районните инспектори, доброволното формирование за защита при 

бедствия, за  превантивни дейности за управлението на язовирните стени и съоръженията към тях, 

за дейности, свързани с ограничаване въздействието и разпространението на пандемията от 

КОВИД 19 и други превантивни дейности, както и за дейността на Звеното за охрана на общински 

обекти. 

Функция „Образование”  е  най-голямата  по  обем  функции, като за нея са планирани 

общо 29 142 х.лв., което е с 4 177 х. лв. повече от 2020 г.  Нормалното функциониране на звената 

от тази функция е осигурено с държавен трансфер, собствени приходи на учебните и детски 

заведения, приходи на Община Разград и на ОП“УСХПД“. 

Функция „Здравеопазване” -  предвидени са общо 2 304 х.лв., с които обезпечават всички 

разходи на здравните кабинети в детските градини и училищата, двете детски ясли с млечни кухни 

към тях, 3 бр. медиатори, на Общинския съвет по наркотични вещества и разходите за 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация. 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - планирани са общо разходи 6 958 

х.лв., с които се осигурява нормалното функциониране на всички социални услуги на територията 

на общината, както и издръжката за клубовете на пенсионерите и инвалидите. Спрямо 2020 г. 

увеличението е с 1 804 х.лв. Поради повишения интерес към услугата „Домашен социален 

патронаж“ се увеличава капацитета му с 45 бр. патронирани лица, за което са предвидени и 

допълнителни средства за издръжка. 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“  е изцяло 

финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в местните дейности. Планираните 

средства в размер на 8 563 х.лв. ще покрият разходите за осветление на улици, за дейности по 

опазване на околната среда, за озеленяване, за текущи и основни ремонти и ремонт на улици и за 

дейност „Чистота“. Във функцията са планирани и получените в края на 2020 г. целеви средства за 

ремонти на улици и сгради в селата Побит камък, Топчии, Благоево, Ясеновец, Дряновец и 

Киченица и за изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с.Киченица. 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – планирани са средства в размер 

на 4 790 х.лв., с които се финансира дейността на  Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека, Художествена галерия, читалища, ОП „Обреден дом“, Капански ансамбъл, Радио 

Разград, Зоокът, Общински културен център /поемащ цялостната издръжка на сградите на театъра 

и филхармонията/ и се обезпечават събитията от културния и спортния календар. За четвърта 

година дейност «Читалища» се дофинансира с 10 х.лв., които ще се разходват на проектен 

принцип.  
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Функция «Икономически дейности и услуги» - планирани са 5 573 х.лв., изцяло осигурени 

от местни приходи, осигуряващи дейността на ОП „Разградлес”, ОП „Бизнес зона „Перистър”,ОП 

„Общински пазари”, Приюта за безстопанствени кучета, зимно поддържане и снегопочистване и 

дейностите по програми и проекти. 

  През 2021 г. Община Разград ще покрива дължимите лихви по инвестиционния заем от SG 

„Експресбанк“ и Фонд „ФЛАГ“, за което са предвидени 183 х.лв.     
 

Част от капиталовите разходи, за които е предвидено финансиране през 2021 г., са: 

 Основен ремонт на ул.“Бели Лом“ от ул.“Перистър“ до фирма “Спедито“; 

 Основен ремонт на ул.“Преслав“ от трафопост „Млади семейства“ до ул.“Сливница“; 

 Ремонт на ул.“Пещера“ /гарова промишлена зона/; 

 Ремонт на ул.“Кресна“; 

 Изграждане на подходи към социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално-слаби групи в УПИ VIII, кв.805; 

 Ремонт на задблоково пространство на ул.“Симеон“ №1; 

 Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ №6 „Шестте ястребинчета“; 

 Изграждане на улична канализация по улиците: „Преслав“, „Бабуна“, „Бенковски“, 

„Кресна“ в гр.Разград, на канализация на повърхностни води в с.Дянково и проектиране 

на канализации в квартали 702,703,704,705,706  на гр.Разград; 

 Отводняване на ул.платно до Нов гробищен парк; 

 Основен ремонт на ул. “Странджа“ /от бул."Априлско въстание" до фурна "Лазаров"/ и 

прилежащите й кръстовища; 

 Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул."Априлско въстание" и 

ул."Пета"  (до автогара); 

 Благоустрояване  около СЗ"Абритус"; 

 Ремонт на покрив на сградата на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“; 

 Ремонт на пешеходен надлез над р.“Бели Лом“ до ПГИ“Р.Шуман“; 

 Ремонт на мостово съоръжение на ул.“Вит“ в с.Благоево; 

 Проектиране на ул.“Дунав“ в участъка от ул.“Паркова“ до ул.“Св.Климент“; 

 Закупуване на багер за ОП“Обреден дом“. 
  

 През настоящата година общината ще работи по следните проекти: 

 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“; 

 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Домашен социален патронаж гр. Разград“; 

 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през 

периода 2019 - 2021 г.“; 

 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска 

собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“; 

 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби 

групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“; 

 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“; 

 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната 

инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в 

общността за деца и младежи“; 

 „Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“; 

 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община 

Разград“; 

 „Приеми ме 2015“.  


