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ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА  2017 ГОДИНА 
 

 

 

  

 Важно звено в системата на консолидирания държавен бюджет са 

общинските бюджети. Общинският бюджет е самостоятелна, автономна 

финансова сметка за приходите и разходите на общината за една година. 

Съставя се самостоятелно и независимо от държавния бюджет, което му 

придава автономност. Той се приема от местния законодателен орган - 

общинския съвет, което му придава задължителна сила, както по отношение 

на държавните и общинските субекти, така и по отношение на живеещите на 

територията на общината. 

 

 И местните бюджети, както и бюджетът на държавата, представляват 

балансиране на приходите и разходите на общината за една година. 

Бюджетният период на общинския бюджет съвпада в този на държавния 

бюджет - започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната 

година. 

 

 С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с 

които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. 

 

 Основните принципи при съставянето и изпълнението на общинските 

бюджети са: а) законосъобразност; б) целесъобразност; в) ефективност; г) 

ефикасност; д) публичност. 

 

 И при общинските бюджети се спазва определена бюджетна технология 

или бюджетен процес, който представлява съвкупност от последователно 

извършвани дейности. Те включват съставянето, приемането, изпълнението, 

контролът и отчитането на изпълнението на общинския бюджет. 

 

 Първата стъпка на бюджетния процес е разработването на 

проектобюджет. 
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 Проектът на бюджета на Община Пловдив за 2017 година е съобразен с 

принципите на управление, целящи постигане на съвременна 

инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за 

образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, 

туристически атракции и не на последно място висока степен на социална 

чувствителност и толерантност.  

 

 Предложеният проект на бюджета за 2017 година на Община Пловдив е 

разработен в съответствие с изискванията на: Закона за публичните финанси, 

РМС № 304/26.04.2016 г. за приемане на стандартите за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017г., РМС 

№ 920/02.11.2016 г. за изменение на РМС № 304/26.04.2016 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2017г., Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.  

 

 Проектобюджетът на Община Пловдив за 2017 година в частта на 

предоставените от държавата трансфери е разработен на база Закона за 

Държавния бюджет на Република България за 2017 година, указанията на 

министър на финансите за подготовката и представянето на 

проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 

година и РМС № 920/02.11.2016г. за приемане на стандарти за делегираните 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017г.  

 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА 
 

 Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в 

съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и 

допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци 

и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на общината.  

 

 Проектобюджетът на община Пловдив за 2017 година е в размер на 

243 570 хил. лева, в това число: приходи за делегирани от държавата 

дейности – 111 997 хил. лв. и местни приходи – 131 573 хил. лв. и съответно: 

разходи за делегираните от държавата дейности – 111 997 хил.лв., разходи за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 5 548 хил.лв. и 

разходи за местни дейности – 126 025 хил.лв.  

 

 

 

 

 



 3 

 

           /в лв./ 

§§ 
под-

§§ 
Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А     

П Р И Х О Д И Т Е 

БЮДЖЕТ 

2017 

ГОДИНА 

/без 

преходен 

остатък/ 

/к.5+к.6/ 

Приходи за 

ДДД 

Местни 

приходи 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I.  Приходи, помощи и дарения 117 698 607 554 223 117 144 384 

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 1 530 000 0 1 530 000 

  01-03 
окончателен годишен (патентен) данък и 

данък върху таксиметров превоз на пътници 
1 530 000   1 530 000 

13-00 Имуществени и други местни данъци : 47 345 000 0 47 345 000 

  13-01 данък върху недвижими имоти 20 000 000   20 000 000 

  13-02 данък върху наследствата 0     

  13-03 данък върху превозните средства 16 000 000   16 000 000 

  13-04 
данък при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин 
11 000 000   11 000 000 

  13-08 туристически данък 345 000   345 000 

20-00 Други данъци 0     

24-00 Приходи и доходи от собственост 12 579 754 449 754 12 130 000 

  24-04 
нетни приходи от продажби на услуги, 

стоки и продукция 
8 326 200 26 200 8 300 000 

  24-05 приходи от наеми на имущество 3 916 120 416 120 3 500 000 

  24-06 приходи от наеми на земя 137 434 7 434 130 000 

  24-09 приходи от лихви по срочни депозити 200 000   200 000 

27-00 Общински такси 48 062 000 117 000 47 945 000 

  27-01 за ползване на детски градини 4 200 000   4 200 000 

  27-02 
за ползване на детски ясли и други по 

здравеопазването 
1 200 000   1 200 000 

  27-04 
за ползване на домашен социален патронаж 

и други общински социални услуги 
305 000   305 000 

  27-05 
за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, улични платна и др. 
7 800 000   7 800 000 

  27-07 за битови отпадъци 31 200 000   31 200 000 

  27-08 
за ползване на общежития и други по 

образованието 
117 000 117 000   

  27-10 за технически услуги 1 500 000   1 500 000 

  27-11 за административни услуги 1 100 000   1 100 000 

  27-15 за откупуване на гробни места 200 000   200 000 

  27-17 за притежаване на куче 40 000   40 000 

  27-29 други общински такси 400 000   400 000 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 4 000 000 0 4 000 000 

  28-02 
глоби, санкции, неустойки, наказателни 

лихви, обезщетения и начети 
1 000 000   1 000 000 

  28-09 
наказателни лихви за данъци, мита и 

осигурителни вноски 
3 000 000   3 000 000 

36-00 Други приходи 420 700 700 420 000 

  36-19 други неданъчни приходи 420 700 700 420 000 
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37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -2 793 231 -13 231 -2 780 000 

  37-01 внесен ДДС (-) -2 400 000   -2 400 000 

  37-02 
внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност на бюджетните предприятия (-) 
-393 231 -13 231 -380 000 

40-00 
Постъпления от продажба на нефинансови 

активи (без 40-71) 
5 000 000 0 5 000 000 

  40-22 
постъпления от продажба на сгради 

300 000   300 000 

  40-30 
постъпления от продажба на нематериални 

дълготрайни активи 
150 000   150 000 

  40-40 постъпления от продажба на земя 4 550 000   4 550 000 

41-00 Приходи от концесии 1 554 384   1 554 384 

 Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения 118 717 169 111 443 035 7 274 134 

    А) ТРАНСФЕРИ 117 717 169 111 443 035 6 274 134 

31-00 
Трансфери между бюджета на бюджетната 

организация и ЦБ (нето) 
118 188 835 111 443 035 6 745 800 

  31-11 
обща субсидия и други трансфери за 

държавни дейности от ЦБ за общини (+) 
111 443 035 111 443 035   

  31-12 
обща изравнителна субсидия и други 

трансфери за местни дейности от ЦБ за 

общини (+) 

4 880 200   4 880 200 

  31-13 
получени от общини целеви субсидии от 

ЦБ за капиталови разходи (+) 
1 865 600   1 865 600 

61-00 Трансфери между бюджети (нето) -205 463 0 -205 463 

  61-01 
трансфери между бюджети - получени 

трансфери (+) 
1 774 537   1 774 537 

  61-02 
трансфери между бюджети - предоставени 

трансфери (-) 
-1 980 000   -1 980 000 

62-00 
Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 
-266 203 0 -266 203 

  62-02 - предоставени трансфери (-) -266 203   -266 203 

    Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 1 000 000 0 1 000 000 

76-00 
Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 
1 000 000   1 000 000 

    
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ 
7 154 710 0 7 154 710 

72-00 
Предоставена възмездна финансова помощ 

(нето) 
350 000 0 350 000 

  72-02 
възстановени суми по възмездна финансова 

помощ (+) 
350 000   350 000 

80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-) 18 000 000 0 18 000 000 

  80-52 
получени дългосрочни заеми от банки и 

финансови институции от чужбина (+) 
18 000 000   18 000 000 

83-00 
Заеми от банки и други лица в страната - нето 

(+/-) 
-1 216 360 0 -1 216 360 

  83-82 
погашения по дългосрочни заеми от други 

лица в страната (-) 
-1 216 360   -1 216 360 

86-00 
Погашения на държавни (общински) ценни 

книжа (-) 
-4 545 455 0 -4 545 455 
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  86-21 
погашения по дългосрочни държавни 

(общински) ценни книжа (-) 
-4 545 455   -4 545 455 

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) -5 433 475 0 -5 433 475 

  
93-17 

задължения по финансов лизинг и 

търговски кредит (+) 
1 158 127   1 158 127 

  
93-18 

погашения по финансов лизинг и търговски 

кредит (-) 
-753 242   -753 242 

  93-36 

друго финансиране - операции с активи - 

предоставени временни депозити и 

гаранции на други бюджетни организации 

(-/+) 

-5 838 360   -5 838 360 

    ВСИЧКО: 243 570 486 111 997 258 131 573 228 

 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА ПО 

ФУНКЦИИ 
 

 

ФУНКЦИЯ І – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ     

 

 Функция „Общи държавни служби“  - 16 094 хил. лв., в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 7 856 хил. лв.  

 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 2 467 хил.лв. 

 Местни дейности – 5 770 хил. лв.  

 

 Делегирани от държавата дейности са:  общинска администрация – 

заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни 

осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и 

служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на 

общинската администрация и общинския съвет,  възнагражденията на 

общинските съветници и капиталовите разходи във функцията са местна 

дейност.   
 

 

ФУНКЦИЯ ІІ – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

 

 Функция „Отбрана и сигурност“  - 1 230 хил. лв., в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 1 077 хил. лв.  

 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 35 хил.лв. 

 Местни дейности - 118 хил. лв.  

 

 Делегирани от държавата дейности са:  други дейности по вътрешната 

сигурност -  местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни 

кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи; 

районни полицейски инспектори; общински съвети по наркотичните 

вещества и превантивни информационни центрове, секретари на местни 
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комисии за борба с трафика на хора; отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности – оперативни дежурни за 

носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и по охрана на 

пунктове за управление; офиси за военен отчет; дейности по плана за защита 

при бедствия. Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 

от бедствия и аварии – по решение на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет; ликвидиране на 

последици от  стихийни бедствия и производствени аварии – по решение на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет и Доброволни формирования за предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на 

последиците от тях. Средствата за доброволни формирования за защита при 

бедствия се предоставят на общините на основата на писмо от кмета на 

общината, съгласувано с Министерството на вътрешните работи – Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за вписаните в 

Регистъра на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване 

на бедствия, пожари и извънредни ситуации доброволци.  
 

 

 

ФУНКЦИЯ ІІІ – ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 Функция „Образование“  - 94 082 хил. лв., в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 82 414 хил. лв.  

 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 723 хил.лв. 

 Местни дейности – 10 945 хил. лв.  
 

 

Делегирани от държавата дейности са:   детски градини; специални 

групи в детски градини за деца със СОП; подготвителни групи в училище; 

неспециализирани училища, без професионални гимназии; професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка; общежития; център за 

подкрепа на личностно развитие. 

Местни дейности са: детски градини – издръжка; други дейности за 

младежта; други дейности по образованието и център за подкрепа на 

личностно развитие. 
 

 

ФУНКЦИЯ ІV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

 Функция „Здравеопазване“  - 13 202 хил. лв., в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 8 062 хил. лв.  

 Местни дейности – 5 140 хил. лв.  

 

Делегирани от държавата дейности са:  детски ясли, детски кухни и 

яслени групи в детски градини – средства за заплати, други възнаграждения и 
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плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели 

и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);  здравни 

кабинети в детски градини и училища; други дейности по здравеопазването, в 

т.ч.: здравни медиатори – средства за заплати, други възнаграждения и 

плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели 

и по ЗБУТ; пътни разходи на правоимащи болни и средства за командировки 

на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК).   

 

Местни дейности са: многопрофилни болници за активно лечение; 

център за кожно-венерически заболявания, детски ясли, детски кухни и 

яслени групи към детски градини – разходите за издръжка и капиталовите 

разходи на детските ясли и детските кухни и други дейности по 

здравеопазването.  

 

 
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 

 

 Функция   „Социално  осигуряване,   подпомагане  и   грижи“   –   

 10 265 хил. лв.,  в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 8 586 хил. лв.  

 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 171 хил.лв. 

 Местни дейности – 1 508 хил. лв.  

 

 

Делегирани от държавата дейности са:  специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги – домове за възрастни хора с увреждания; 

домове за стари хора; домове за деца и социални услуги, предоставяни в 

общността: дневни центрове за деца и/или възрастни хора с увреждания, 

дневни центрове за стари хора, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, центрове за временно настаняване, центрове за обществена 

подкрепа, социални учебно-професионални центрове, защитени жилища, 

звена „Майка и бебе”, приюти, центрове за работа с деца на улицата, 

кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип, наблюдавани 

жилища, преходни жилища, други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта, в т.ч. по Наредбата за определяне на 

реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.  

 

Местни дейности са:  Домашен социален патронаж, клубове на 

пенсионера, звеното за транспортно обслужване на трудноподвижни лица. 

 
ФУНКЦИЯ VІ – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

 Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално 

 стопанство, и опазване на околната среда“ – 74 575 хил. лв.,  в т. ч.  
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 Местни дейности – 74 575 хил. лв.  
 

Функцията е изцяло с местни приходи и включва:  осветление на улици 

и площади, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, 

благоустройството и регионалното развитие, озеленяване, чистота, 

управление на дейностите по отпадъците,  опазване на околната среда.  
 

ФУНКЦИЯ VІІ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ 

ДЕЙНОСТИ 

 

 Функция  „Почивно  дело,  култура  и   религиозни   дейности“  –  

 16 227 хил.лв., в т. ч.  

 Делегирани от държавата дейности – 4 001 хил. лв.  

 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 2 152 хил.лв. 

Местни дейности – 10 074 хил. лв. 

 

Делегирани от държавата дейности са:  спорт за всички, читалища,  

музеи и художествени галерии и библиотеки. 

Местни дейности са: детски и специализирани спортни школи, спортни 

бази за спорт, ФА „Тракия”, Дирекция”Култура и културно наследство”. 
  

ФУНКЦИЯ VІІІ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

 

 Функция „Икономически дейности и услуги“ – 16 542 хил. лв., в т. ч.  

Местни дейности – 16 542 хил. лв. 

 

Функцията е изцяло с местни приходи и включва част от общинските 

предприятия 

Общински предприятия са: ОП„Организация и контрол на транспорта”, 

ОП„Туризъм”, ОП“Общински пазари”,  ОП„Зооветеринарен комплекс”, ОП 

„Общинска охрана”, ОП“Жилфонд”, ОП„Дезинфекционна станция”,  

Пловдивския общински инспекторат,  ОП„Паркиране и репатриране”, 

ОП„Градини и паркове”, ОП„Чистота”, ОП„Траурна дейност”, 

ОП„Многофункционална спортна зала”, ОП „Радостни обреди”, ОП”Зоопарк-

Пловдив” 

 
ФУНКЦИЯ ІХ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ 

ФУНКЦИИ  

 

 Функция    „Разходи  некласифицирани    в     другите   функции“    –     

 1 352 хил.лв., в т. ч.  

Местни дейности – 1 352 хил. лв. 

 

Функцията е изцяло с местни приходи и включва разходи за лихви и 

такси по заеми и др. 

 


