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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА 

  
Относно: Проект на бюджет 2019 година 

 
  
 На основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, предлагам на Вашето 
внимание Проект на бюджет на община Марица. 
 Проектът на бюджет на Община Марица за 2019 г. е разработен на основание: Закон за 
държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2019 г. – /ДВ бр.103/2018г./, Закона за 
публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Марица, Закона за местните данъци и такси, и други действащи законови и 
подзаконови нормативни актове, както и поети отговорности и ангажименти от Община 
Марица. 
 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. 
 Основните цели на общинското ръководство са: повишаване стандарта на живот; 
съвременна инфраструктура; привлекателна жизнена среда; благоприятен климат за бизнес и 
инвестиции;  съвременни условия на образование. 
 Проектът на бюджет осигурява средства за всички сфери на обществения живот: 
образование; благоустройство и опазване на околната  среда; спорт и култура; здравеопазване; 
социални дейности. 
 Приходите в проекта за бюджет 2019 г. се формират от приходи за делегирани от 
държавата дейности и приходи от местни дейности. 
 
 Проектобюджетът на Община Марица за 2019 г. е разчетен в размер на 29 368 507 
лева по приходната и по разходната част в т. ч.: 
 
1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  11 454 702  лв. 
 Общата субсидия за делегирани държавни дейности съгласно ЗДБРБ и приетите 
стандарти за 2019 г. е в размер на  11 454 702  лв.  
  
2. Местни приходи -   17 913 805 лв. 
 2.1. Данъчни приходи –3 486 300 лв., в т. ч.: 
  - данък върху недвижимите имоти – 1 400 000 лв. 
  - данък върху превозните средства –    1 273 300 лв. 
  - данък придобиване на имущество  –  800 000 лв. 
  - туристически данък – 2 000 лв. 
 2.2. Неданъчни приходи – 7 174 595 лв. , в т. ч.: 
  2.2.1. Приходи и доходи от собственост – 255 350, в т.ч.: 
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   - наем на имущество – 121 000 лв. 
   - наем на земя – 125 000 лв. 
  2.2.2. Общински такси -  3 990 200 лв., в т. ч.: 
   - за ползване на детски градини 200 000 лв. 
   - за битови отпадъци – 3 070 000 лв. 
   - за технически услуги – 420 000 лв. 
   - за административни услуги – 90 000 лв. 
  2.2.3. Глоби и лихви – 200 000 лв. 
  2.2.4. Други неданъчни приходи – 75 000 лв. 
  2.2.5. Внесен ДДС и др. данъци – (-)  495 955 лв. 
  2.2.6. Постъпления от продажби, в т. ч.: 
   - на сгради – 550 000 лв. 
   - на земя – 2 500 000 лв. 
 2.3. Трансфери от Централния бюджет за местни дейности – 2 107 600 лв. 
  2.3.1. Обща изравнителна субсидия – 1 383 100 лв. 
  2.3.2. За зимно снегопочистване и поддържане на пътищата – 80 600 лв. 
  2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи – 643 900 лв. 
 2.4. Получени трансфери – + 209 440 лв./отчисления по чл.64 от ЗУО/ 
 2.5. Предоставени трансфери – (-) 529 130 - такси по Закона за управление на 
отпадъците.   
 2.6. Операции с финансови активи и пасиви – 5 465 000 лв., в т. ч.: 6 000 000 лв. 
облигационен заем  и (-) 535 000 лв. погашения по дългосрочен заем. 
  
II. Разходи в размер на   29 368 507 лева, разпределени по функции, в т.ч.: 
1. За делегирани от държавата дейности  общо 11 454 702 лв.: 
 Функция „Общи държавни служби“ – 1 206 000 лв. 
 Функция „Отбрана и сигурност“ – 164 840 лв. 
 Функция „Образование“  - 9 264 339 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 290 593лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 25 960 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 502 970 лв. 
 
2. За дофинансирани държани дейности – 1 587 580 лв. – без капиталови разходи: 
 Функция „Общи държавни служби“ – 1 249 119 лв. 
 Функция „Образование“ – 185 000 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 61 461 лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 36 000 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 56 000 лв. 
  
3. За местни дейности – 8 197 330  лв. – без капиталови разходи. 
 Функция „Общи държавни служби“ –1 413 188 лв. 
 Функция „Отбрана и сигурност“ –11 200 лв. 
 Функция „Образование“  - 1 229 403 лв. 
 Функция „Здравеопазване“  - 62 790 лв. 
 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –103 355 лв. 
 Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 3 812 983 лв. 
 Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности“ –484 920 лв. 
 Функция „Икономически дейности и услуги“ -  902 555 лв. 
 Функция„ Разходи некласифицирани в други функции“ – 176 936 лв. 
Разпределението на разходите по параграфи и дейности са показани в приложението. 
 



4. Средствата за капиталови разходи на община Марица са в размер на 8 128 895 лв., от 
тях 643 900 лв. Целева субсидия от РБ, 1 484 995 лв. от собствени средства, и 6 000 000 лв. от 
общински облигационен заем. 
 Капиталовите разходи са разпределени по параграфи и източник на финансиране, показани в 
приложението. 
 
III. Проекти по програми на европейския съюз: 
 2019 г. е предпоследната година от програмния период 2014-2020 г.  
 През 2019 г.  Община Марица ще изпълнява дейности по следните проекти с 
европейско финансиране: 
 
1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 
• Проект № BG05M2OP001-3.001-0075- „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“ на стойност 
25 323 лв. и  
• Проект № BG05M2OP001-2.004-0004 „ Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности“ за 2019 г. в размер на 42 380 лв., а  за 2020 г. в размер на 43 830 лв. 
 
2. Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. 
• Проект № BG16M1OP002-2.005-0002 „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.“, като безвъзмездното финансиране за 2019 г. е  4 443 
853,00 лв.  и за 2020 г. е 500 000 лв. 
 
3. Програма за развитие на селските райони. 
• Проект "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, 
община Марица“, на обща стойност 5 843 008 лв., като за 2019 г. очакваните средства са в 
размер на 2 889 254 лв. 
 
 Резултатите които се очакват от изпълнението на Проекта за бюджет на общината за 
2019 г. се свеждат до постигането на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на 
средствата, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи.  
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