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от
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Относно: БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложеният проект за бюджет на Община Добричка за 2021 година е
разработен в съответствие със:
1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
2. ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2021 г.;
3. Решения на Министерски съвет № 535 от 30 юли 2020 г. и № 790 от 30
октомври за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през
2021 г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Добричка;
6. Предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници и директори
на дирекции в общината.
Основната цел на предложения проектобюджет на Общината е в съответствие с
политиката за стабилно финансово и икономическо състояние, устойчив и подчинен
на ясни правила финансов ресурс на Общината през 2021 година.
Разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ са планирани на база
показателите, определени в ЗДБРБ за 2021 г., в съответствие с приетите размери на
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на
общините.
През бюджетната 2021 г. се отчита значителен ръст на завишени държавни
трансфери общо в размер на 3 148 800 лв., в т.ч. общата субсидия за делегираните от
държавата дейности, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на
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общинските пътища, целева субсидия за капиталови разходи и обща изравнителна
субсидия, предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги.
Проектът на бюджет на Община Добричка за 2021 г. е обсъден публично с
кметове, кметски наместници и общински съветници, директори на общински
училища и детски градини, председатели на читалищни настоятелства и читалищни
секретари, жители на община Добричка.
Съгласно чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, протоколите от проведените публични обсъждания
са приложени към докладната записка.
С чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. са приети размерите на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г.
под формата на субсидии.
Приходна част на бюджета на Община Добричка за 2021 г. – 26 973 817 лв.
1. От централния бюджет – 18 341 612 лв. /3 148 800 лв. увеличение спрямо 2020г./,
в т.ч.:
 обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 13 215 512 лв. /2 426 400 лв. увеличение спрямо 2020 г./
 обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности –
2 352 300 лв. /416 600 лв.увеличение спрямо 2020 г. /
 трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –
505 800 лв. /51 700 лв. увеличение спрямо 2020 г./
 целева субсидия за капиталови разходи – 2 268 000 лв. /254 100 лв. увеличение
спрямо 2020 г./
2. Собствени приходи - 5 375 500 лв.
За повишаване на събираемостта на собствените приходи на Общината е
необходимо текущо през годината да се продължат действията за проверка
актуалността на информацията в подадените декларации и предоставяне на
възможност за електронно приемане на декларации, съгласно изискването на
изменения чл. 3 от ЗМДТ.
Ще бъдат създадени вътрешни механизми за правилно и навременно обработване
на информацията, предоставяна от Агенцията по вписванията, в изпълнение на
чл. 51, ал. 1 и ал. 5 от ЗМДТ за прехвърлените, учредените или изменените вещни
права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 722 000лв.
в лв.
 _ данък върху недвижимите имоти

360 000



_ данък върху превозните средства

615 000



_ данък придобиване на имущество

745 000



_ патентен данък и други данъци

2 000

Обемът на приходите от общински такси и цени на услуги пряко се влияе от
размерите на таксите и цените на услугите, приети с Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги в Община Добричка и общата
икономическа ситуация, която определя търсенето на общински услуги.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 3 653 500 лв.
в лв.
 _ Приходи от собственост

2 045 000



_ Общински такси

1 372 500



_ Глоби, санкции и наказ. лихви



_ Други неданъчни приходи

20 000



_ Приходи от концесии

11 000



_ Продажба на общ. собственост



Внесен ДДС и Данък върху печалбата

150 000

175 000
-120 000

ОБЩО РАЗХОДИ, ПЛАНИРАНИ ПО БЮДЖЕТА за 2021 г. - 26 973 817 лв.
Разпределени по функции:
_ Общи държавни служби
_ Отбрана и сигурност
_ Образование
_ Здравеопазване
_ Соц. грижи и подпомагане
_ Жилищно строителство, БКС
_ Култура и почивно дело
_ Икономически дейности
Други разходи,некласифицирани по другите функции
_

ОБЩО ПО БЮДЖЕТА

в лв.
4 483 197
517 767
10 892 810
459 619
2 395 579
5 525 488
882 142
1 617 215
200 000
26 973 817

1. Функция „Общи държавни служби”
4 483 197 лв.
Дейност „Общинска администрация“ – 4 129 867 лв.
 държавни разходи
– 2 283 500 лв., в т.ч. :
 за кметове и кметски наместници
– 1 166 600 лв.;
 за общинска администрация
– 1 116 900 лв.;
 общински разходи
– 1 096 934 лв.;
 дофинансиране на ДДД
– 749 433 лв.
През 2021 г. ресурсът за общинска администрация е увеличен, чрез което се
осигурява преодоляване на изоставането на държавните средства за
възнагражденията в бюджетната сфера от предходни години. Недостигът на средства
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Съгласно приетата от Общинския съвет План-сметка за дейност „Чистота“,
таксата за битови отпадъци е определена в годишен размер за всяко населено място,
като са отразени промените, произтичащи от управлението на отпадъците,
измененията в количествата, генерирани и обработвани отпадъци, отчисленията по
ЗУО, както и разходите към регионалното депо.
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за осигуряване на достигнатите размери на разходите за персонал се осигурява чрез
допълнително финансиране от собствените приходи и изравнителната субсидия в
размер на 749 433 лв.
Дейност „Общински съвет” – 353 330 лв., се финансира изцяло с общински
средства. Това са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на
общинските съветници, както и издръжката на Общинския съвет.
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2. Функция “Отбрана и сигурност” – 517 767 лв.
Дейност „Отбранително –мобилизационна подготовка”
Тук се планират средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно
признати разходи на денонощните оперативни дежурни и офиси за военен отчет, и
дейности по Плана за защита при бедствия.
Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”
Предоставени са средства за възнаграждения на 7 броя обществени възпитатели
и за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните лица, центрове за превенция и консултативни
кабинети към тях – 49 910 лв.
Дейност „Районни полицейски инспектори“ – 23 442 лв.
Дейност „Детски педагогически стаи“ – 21 442 лв.
За дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от
бедствия и аварии” и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии” е предвидено общинско финансиране в размер на
150 000 лв.
В Инвестиционната програма на Общината за 2021 г. са предвидени средства за
оповестителна система, хидротехнически и геодезически проекти за язовири на
територията на общината в размер на 156 000 лв.
3. Функция „Образование” – 10 892 810 лв.
Увеличените средства по държавните стандарти са в съответствие с политиката за
увеличение доходите на педагогическите специалисти в системата на
предучилищното и училищното образование, увеличението на възнагражденията на
непедагогическия в системата персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на
осигурителните вноски от работодателя.
Реализираният в края на 2020 г. преходен остатък в неспециализираните училища,
прилагащи системата на делегирани бюджети, е в размер на 491 016 лв.
За финансиране на маломерни и слети паралелки, за допълнително осигуряване
на нормален учебен процес е предвидено общинско финансиране в размер на 117 315
лв.
Детските градини по държавни стандарти получават средства в размер на
3 178 711 лв., общинско финансиране за издръжка – 517 147 лв., предвидени са
360 250 лв. от преходния остатък за ремонти, придобиване на ДМА и изграждане на
нова детска градина в село Стефан Караджа.
4. Функция „Здравеопазване” – 459 619 лв.
Предоставят се средства по единни разходни стандарти за трима здравни
медиатора и за медицинско обслужване на деца и ученици в девет здравни кабинета в
неспециализираните училища. Осигурени са средства в размер на 54 700 лв. за
текущ ремонт на пет здравни служби в селата Батово, Карапелит, Победа, Хитово и
Стожер. От собствените приходи ще бъде извършен капиталов трансфер за МБАЛ Добрич, в размер на 20 000 лв.

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” – 5 525 488 лв.
Дейностите, включени във функцията, се финансират изцяло от местни приходи и
покриват широк спектър от дейности в благоустрояването, почистването и
опазването на околната среда.
Предвидените разходи в дейност „Чистота” са на база приетата от Общинския
съвет План-сметка за 2021 г., както и собствени средства, в общ размер на 1 738 222
лв. В дейност „Озеленяване“ за издръжка на разсадника в с.Долина и озеленители в
населените места са предвидени 153 000 лв.
За дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани 340 400 лв., които
включват средства за ел. материали за поддръжка на уличното осветление и
закупуване на LED лампи – 60 000 лв., разходи за ел.енергия в населени места в
размер на 230 000 лв. и разходи за персонал в дейността.
В дейност „Жилищно строителство и БКС” са предвидени средства за осигуряване
на дейности по почистване на дерета и речни корита, благоустрояване и ремонтни
дейности, придобиване на активи и капиталови трансфери към „ В и К Добрич“ АД в
размер на 1 358 502 лв.
За ремонт на улиците в населените места е предвидено финансиране в размер на
2 115 854 лв., с включените до трансформирането на целевата субсидия за
капиталови разходи, в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на
уличната мрежа по параграф 00-98 „ Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“ – 393 913 лв.
7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 882 142 лв.
Държавното финансиране в тази функция осигурява средства за 47 субсидирани
бройки в читалищата в размер на 540 748 лв. С целева субсидия ще се извърши
основен ремонт в читалищата в с. Бранище и Полк. Минково на стойност 21 000 лв.
Предвидено е финансиране със собствени средства в размер на 51 124 лв. за
осигуряване на недостига на средства за заплати и осигуровки за 0,5 бройка
читалищен секретар в с. Одърци и 0,5 бройка читалищен секретар в с. Златия –
22 000лв., за текущи ремонти в сградите - 11 124 лв.
При нормализиране на ситуацията в страната за организацията на празниците на
Община Добричка и в населените места се предвиждат 80 000 лв.
За подпомагане финансирането на местните футболни клубове в селата Бенковски,
Бранище, Дончево ,Овчарово, Победа, Стефаново, Стефан Караджа и Стожер са
предвидени 125 000 лв.
За дейност „Обредни домове“ – помощи за погребения за социално слаби лица,
бездомни и без близки, са предвидени 3000 лв.
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5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 2 395 579 лв.
През 2021 г. стартира представянето на нова делегирана държавна дейност
„Асистентска подкрепа” . Общината ще получи през тази година средства по
стандарт в размер на 852 790 лв. за обслужването на 214 потребители от 86 лични
асистенти. Държавното финансиране осигурява средства и за дейността по
предоставяне на социална услуга в ДПЛД в с. Опанец, в размер на 655 050 лв.
След довършителни дейности предстои оборудване на новопостроения Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, за което са предвидени
10 000лв.
Осигурени са собствени средства за издръжка на дейност „Домашен социален
патронаж”, с капацитет 500 места – 734 900 лв.
За осигуряване на карти за безплатно пътуване през годината на жители от
населените места на общината до град Добрич са предвидени 30 000 лв. по бюджета
на Общината.
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8. Функция „Икономически дейности и услуги” – 1 617 215 лв.
В тази функция се планират средства за следните дейности :
„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ -1 053 715 лв., в
т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване за 2021 г.– 505 800 лв.
„Др. дейности по транспорта“ - за обслужването
на автомобилите и
техническите съоръжения в автопарка на Общината са предвидени 224 800 лв.
„Др. дейности по икономиката“ – разходи за издръжка, персонал, за клубовете
на пенсионера и предоставянето на услуги от приюта за бездомни животни –
288 700 лв.
9. Функция „Разходи, некласифицирани в други функции” – 200 000 лв.
Планиран е „ Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местните дейности в
размер на 200 000 лв.
10. Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
През 2021 г. Община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз
(ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП
за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се и по Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България.
По ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.“ Общината ще
реализира:
Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“.
Подписано е допълнително споразумение между Управляващия орган на
Програмата и Общината, което удължава продължителността на договора до
31.12.2021 г.
Общностният център в село Стефаново предоставя интегрирани услуги за ранно
детско развитие. Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и
предоставя комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и
образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и
семейства в риск. Услугите са с голям мобилен компонент, като част от тях се
предоставят в общностния център в с. Стефаново, в домовете на потребителите или
в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и
ресурси на семействата и подрастващите.
Проект „Осигуряване на топъл обяд – Община Добричка”. Проектът ще се
финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране
от Фонда на европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Реализира се през
зимните месеци - от февруари до април вкл., и от октомври до ноември в трапезарии
на селата Смолница, Стожер, Ст. Караджа, Карапелит, Овчарово, Житница, Дончево,
Победа, Методиево, Паскалево, Владимирово, Ведрина и Божурово за 240 души.
Проект „Приеми ме 2015“
Допълва операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007 2013 г., която
допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на
социалната услуга „Приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за
развитие на услугата по децентрализиран начин.
Реализацията на проекта ще продължи и през 2021 г.
Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Добричка, Компонент 3”
Сключени са договори с 20 лица – технически сътрудници, които предоставят
услуги за преодоляване последиците от корона вируса на 180 потребители и
почасови услуги за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и
лекарства, със средства на потребителя. Стойността на проекта е 134 070 лв.
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Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания,
Компонент 4”
Предоставят се почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 71
лица. Стойността на проекта е 81 305 лв., със срок на реализация до юни 2021 г.
По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A РумънияБългария:
Проект "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото
развитие чрез трансгранична култура”
Разработена е обща стратегия за валоризация на културното наследство –
организиране на трансграничен фестивал: „Добруджа с елек и престилка” в Хършова,
Румъния. Ще се организират обучения в областта на културния туризъм, ще се
промотира и насърчава превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от
слънчева Добруджа” в трансграничен фестивал. Извърши се модернизация на
читалищата „ Нов живот – 1941” в с.Черна и „Светлина – 1940” в с. Ловчанци.
Реализацията на проекта е до 11.09.2021 г.
Проект „ Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен
регион Кълъраш- Добричка”
Разработени са План за действие и Стратегия за съвместни дейности срещу
наводнения и други природни бедствия, включително партньорска мрежа за
съвместно ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации. Предстои
закупуване на оборудване за смекчаване на отрицателното въздействие на
природните и други бедствия.
Реализацията на проекта е до март 2021 г.
По ПРСР: Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Добричка”
Ще се извършат строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация
на улична мрежа на територията на община Добричка в следните населени места:
с.Пчелино, с.Котленци, с.Бенковски, с.Фелдфебел Денково, с.Победа, с.Овчарово,
с.Ст.Караджа и с.Черна. Стойността на проекта е 1 166 801 лв.
Проекти - МИГ Добричка :
Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в
селата Дончево и Драганово“
Ще се извърши рехабилитация на част от ул. ”Втора”, оборудване на Домашен
социален патронаж, доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство в
с.Дончево; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи
и соларно осветление в с.Драганово на обща стойност 168 838 лв.
Проект „ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура
в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци”
Ще се извършат рехабилитации на улици в селата, ще се изградят детски
площадки в с.Фелдфебел Денково и Бенковски, оборудвани със спортни уреди,
паркови елементи и соларно осветление. Реализацията на проекта е на стойност
157 048 лв., в срок до 30 юни 2023 г.
По Проектно предложение мярка „Подобряване на обществената среда в
населените места”
се сключи споразумение между Община Добричка и
Министерството на труда и социалната политика за извършване на строително –
монтажни дейности
на обект
Основен ремонт на общинска сграда с
предназначение – кметство и читалище в с.Одърци. Общият бюджет е 150 635
лв., в т.ч. съфинансиране от наша страна – 75 318 лв. и разходи за строителен надзор
– 5 000 лв.
ЦОИДУЕМ: Проект „ Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем
по-добри”
Дейностите по проекта се реализират от месец септември 2020 г. и ще продължат
до 30 юни 2021 г. за децата от осем детски градини.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам Ви следния проект на решение за приемане бюджета на Община
Добричка за 2021 г.
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ПРОЕКТ !
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РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
На основание чл. 52, ал. 1, 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 2021 г., ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на
ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка, Добрички
общински съвет
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Добричка за 2021 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на
26 973 817 лв.
/ съгласно Приложение №1/ в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 513 931 лв.
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в
размер на
13 215 512 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за
държавни дейности в размер на
55 000 лв.
1.1.1.3. Операции с финансови активи
- 167 048 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на
2 410 467лв.
разпределен, както следва:
- във функция ”Отбрана”
181 533 лв.
- във функция „Образование”
1 890 740 лв.
- във функция „Здравеопазване”
233 737 лв.
- във функция „Социални дейности”
87 339 лв.
- във функция „Култура”
17 118 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
11 459 886 лв.
В т.ч.:
1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия
2 352 300 лв.
1.1.2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища
505 800 лв.
1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на
1 722 000 лв.
1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на
3 834 000 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за
местни дейности в размер на
2 213 000 лв.
1.1.2.6.Трансфери от и за бюджетни сметки :
70 170 лв.
1.1.2.6.1.получени трансфери/+/
250 670 лв.
1.1.2.6.2. предоставени трансфери /-/
- 180 500 лв.
1.1.2.7.Транфери от и за бюджетни с/ки за средства от ЕС
- 80 000 лв.
1.1.2.7.Временни безлихвени заеми
341 000 лв.

501 616 лв.
501 616 лв.

1.2. По разхода в размер на
26 973 817 лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи,
Съгласно Приложения № 2- 22
в т.ч.:
1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на
15 513 931 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на
9 924 753 лв.
1.2.3. За допълнително финансиране със средства от
собствените приходи и изравнителна субсидия
941 220 лв.
на делегираните от държавата дейности
1.2.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи
593 913 лв.
в т.ч.:
1.2.4.1. За местни дейности
200 000 лв.
1.2.4.2. Резерв в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“ / Приложение № 35/
393 913 лв.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2.Приема Програма за капиталовите разходи в размер на 2 822 572 лв.
съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране,
/Приложение № 23 /,финансирана с:
- целева субсидия за капиталови разходи
1 874 087 лв.
- преходен остатък целева субсидия от 2020 г.
13 431 лв.
- собствени бюджетни средства
719 873 лв.
-собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на
имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници 215 181 лв.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
в размер на 1 874 087лв., съгласно Приложение № 24.
2.2.Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 36.
3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя
разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно Приложение
№ 25.
4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. Членски внос
16 000 лв.
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища
575 748 лв.
4.2.2.спортни клубове
125 000 лв.
4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет 10 000 лв.
4.4. За подпомагане разходите за погребения на самотни и
социално слаби лица с лимит за едно погребение до 300 лв.
3 000 лв.
4.5. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по
длъжности - Приложение № 26.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови
правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на
Общината в размер на - 17 145 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 8 575лв.
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1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 г. в размер на
Разпределен :
- в дейност „Служби и д/ти по поддържане на пътищата”
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5.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и
населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени
като второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 27.
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6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи, в т.ч.:
6.1.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със
специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, в размер на
90% за сметка на бюджета за дейности „Дом за пълнолетни лица с деменция”,
„Домашен социален патронаж”, здравни медиатори и медицински персонал в
здравните кабинети, съгласно Приложение № 28.
6.2.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи в дейност „Детски градини” и дейност „Неспециализирани
училища” за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със
специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, съгласно
Приложение № 29 и Приложение № 30.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от
Европейския съюз в размер, съгласно Приложение № 31.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за 2022 – 2023 г.
9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община
Добричка, съгласно Приложение № 32.
10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:
10.1. Максимален размер на нов общински дълг за 2021 г. – 2 000 000лв.
10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер
на 0 лв.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2021 г. – 1 600 000 лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи 8 974 331 лв.,
които могат да бъдат натрупани през 2021 г., като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи 11 705 649 лв.,
които могат да бъдат поети през 2021 г., като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири години.
13. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени
задължения.
13.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
13.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по т. 1.2.5.1.
14. Възлага на кмета на Общината:
14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
14.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
14.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.

15. Упълномощава Кмета на Общината:
15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и други по национални програми, и от други източници за
реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на Общинския план за
развитие.
15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.
16. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 33 и Приложение № 34.

Внася, (п)
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на Община Добричка

Бюджет на община Добричка за 2021 година

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и
на МФ.
14.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
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Приложения

