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Предложение за бюджет на Община Марица за 2018 г. 

 
 Предложение за бюджет на Община Марица за 2018 г. е разработено на основание: 
Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2018 г. – /ДВ бр.99/2017г./ и 
други действащи законови и подзаконови нормативни актове, както и поети отговорности и 
ангажименти от Община Марица. 
 Проектът за бюджет на Община Марица за 2018 г. има за цел да създаде възможности 
за балансирано развитие на общината и предоставянето  на  по-ефективни и качествени услуги 
на населението. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и 
ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, ще гарантира максимален 
положителен ефект при изпълнението на бюджета и финансова стабилност. 
 При разработването на проекта за бюджет са взети предложенията на кметовете на 
кметства, директорите на дирекции и  началник отдели в общинската администрация и 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
 Приоритетите на общинското ръководство в бюджет 2018 г. са ориентирани към 
секторите: Образование; Благоустройство и опазване на околната  среда; Спорт и Култура; 
Здравеопазване; Социални дейности. 
 Проектът за бюджет на Община Марица за 2018 г. е разчетен в размер на 22 869 895 лв. 
по приходната и по разходната част в т. ч.: 
I.  Приходи в размер на  22 869 895 лв., в т.ч.:  
1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 276 601 лв. 
 1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на  9 772 412  лв.  
 1.2. Преходен остатък в размер на  504 189 лв. 
2. Приходи за местни дейности -   12 607 894 лв. 
 2.1. Данъчни приходи –2 913 000 лв. 
 2.2. Неданъчни приходи – 5 526 565 лв. 
 2.3. Обща изравнителна субсидия – 1 164 400 лв. 
 2.4. За зимно снегопочистване и поддържане на пътищата – 73 300 лв. 
 2.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 598 300 лв. 
 2.6. Предоставени трансфери – /-442 040/ 
 2.7. Операции с финансови активи и пасиви – 2 874 369 лв. 
 
II. Разходи в размер на   22 869 895 лв., разпределени по функции, в т.ч.: 
1. За делегирани от държавата дейности  общо 10 276 601 лв.: 
 Функция „Общи държавни служби“ – 1 083 400 лв. 
 Функция „Отбрана и сигурност“ – 140 140 лв. 
 Функция „Образование“  - 7 827 616 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 259 796 лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 25 960 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 435 500 лв. 
Функциите финансирани с обща субсидия  за делегирани от държавата дейности, са 
разпределени във основа на единни разходни стандарти, приети с Решение на министерски 
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съвет № 286/22.05.2017 г, преходен остатък  в размер на 504 189 лв. не е разпределен по 
функции. 
 
2. За дофинансирани държани дейности – 1 293 383 лв.: 
 Функция „Общи държавни служби“ – 992 511 лв. 
 Функция „Образование“ – 83 572 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 26 800 лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 24 500 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 66 000 лв. 
 Функция „ Разходи некласифицирани в други функции“ – 100 000 лв. 
3. За местни дейности – 8 677 478  лв. – без капиталови разходи. 
 Функция „Общи държавни служби“ –1 352 100 лв. 
 Функция „Отбрана и сигурност“ –21 200 лв. 
 Функция „Образование“  - 1 006 035 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 54 290 лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –102 560 лв. 
 Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 3 995 213 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ –579 585 лв. 
 Функция „Икономически дейности и услуги“ -  1 247 270 лв. 
 Функция„ Разходи некласифицирани в други функции“ – 354 225 лв. 
4. За капиталови разходи -   2 622 430 лв. /съгласно приложението/. 
 
III. Проекти по програми на европейския съюз: 
 2018 г. е петата година от програмния период 2014-2020 г.  
 През 2018 г.  Община Марица ще изпълнява дейности по следните проекти с 
европейско финансиране: 
• Проект № BG05M2OP001-3.001-0075-C01 „Заедно ръка за ръка – творим красота”, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020 г.,  по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
• Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност в ДГ „Буратино“ 
с.Костиево и Здравна служба с. Маноле, финансирани от Национален Доверителен Екофонд 
• Партньор по  Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003 
• Проект „Нашият общ дом Европа“  по грантова схема „Подкрепа на инициативи на 
общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на 
ЕС 2018“, с обща стойност 4010,00лв. 
• Национална програма за Заетост и обучение на хора с трайни увреждания 2017-2018 г. 
  Община Марица е кандидатствала и очаква реализация през 2018 г. на следните 
проекти: 
• "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община 
Марица, под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. на стойност 5 860 507,79лв. без ДДС. 
• Проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на община Марица"  за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ на обща стойност 5 558 557,95лв., като безвъзмездното финансиране без ДДС е  
4 465 536,00лв. 
 



 Община Марица ще кандидатства с  проектни предложения през 2018 г. по следните 
програми, съгласно утвърдените индикативни годишни програми: 
• Под-мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. 
• Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна 
група“. 
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