
 

 

 

 

Д О К Л А Д  
 

ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 

Проектобюджетът за 2022 година ще бъде първият общински бюджет съставен, 

приет и изпълняван в условията на: 

- неприет и обнародван до края на предходната година закон за държавния 

бюджет; 

- продължаващата вече две години извънредна епидемична обстановка, породена 

от COVID-19 и 

- криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите. 

Предвидени са както средства за необходимите разходи, включително вече 

извършените за първото тримесечие, така и средства за продължаване на реализацията 

на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при 

евентуално влошаване на социално-икономическите и политическите условия. 

Запазването на бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача и от 

особено значение е финансовото управление и контрол да се извършват при засилена 

финансова дисциплина, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не 

са обезпечени.  

Проектобюджетът на Община Димитровград за 2022 година е разработен при 

спазване на основните принципи за съставянето на бюджета в рамките и насоките на 

законовите и подзаконови нормативни изисквания, като базата за планиране на 

разходите е определена в чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

Проектобюджетът, в частта на предоставените от държавата трансфери, е 

разработен на база: 

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година                

(ЗДБРБ 2022 г.); 

- Постановление на Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на 

ЗДБРБ за 2022 г. и  

- Решение на Министерски съвет № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 

2022 година.  

Проектобюджетът, в частта за местните дейности, е разработен в съответствие със: 

- Закона за публичните финанси;  

- Наредба № 10 на Общински съвет Димитровград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Димитровград; 

- Наредба № 12 на Общински съвет Димитровград за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Димитровград;  

- Наредба № 32 на Общински съвет Димитровград за съставяне, приемане, 

промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

- указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на 

проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. и  
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- анализ на изпълнението на бюджета за последните три години. 

Основните приоритети, които са заложени при съставянето на проекта на бюджет за 

2022 година, са свързани с: 

 продължаване и запазване тенденцията на финансова стабилност на общината 

чрез спазване политиката на финансовата дисциплина като не се поемат 

ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени; 

 повишаване ефективността на публичните услуги за осигуряване на нормална 

жизнена среда за населението на община Димитровград чрез 

 повишаване нивата на събираемост на собствените приходи; 

 увеличаване събираемостта на просрочените вземания; 

 благоустрояване и създаване на привлекателна градска среда; 

 подобряване качеството на социално значимите услуги; 

 осигуряване на средства от общинския бюджет за обезпечаване и гарантиране 

устойчивостта на реализираните проекти; 

 привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски 

проекти, програми и фондове и създаване на условия за високо ниво на 

усвояване на фондовете от ЕС. 

Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и 

разчет на разходите, съгласно: 

- приоритетите на управление на публичните финанси на община 

Димитровград;  

- осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот – 

образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, 

култура, спорт и други;  

- подобряване на градската среда чрез ремонт на съществуващите обекти за 

осигуряване на достъпна жизнена среда, зони за отдих и спорт и др. 

Проектобюджетът на Община Димитровград за 2022 година е 60 639 660 лв. по 

приходната и разходната част и има 12% ръст спрямо този за предходната година. 

Основно увеличението се дължи на увеличените държавни трансфери, които са 

средно с 14% по-високи спрямо същите за предходната година, както и на 

реализирания в края на 2021 година преходен остатък. Общата субсидия за стандарти 

за делегираните от държавата дейности е увеличена с 13% спрямо 2021 година, 

увеличението на общата изравнителна субсидия за местните дейности е 12%, 

трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е непроменен, а целевата субсидия 

за капиталови разходи е увеличена с 32%.  

Както през 2021 г, така и през 2022 г., бюджетът на Община Димитровград ще 

гарантира финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна 

издръжка с оглед изпълнение на техните функции в областта на образованието, 

социалните дейности, здравеопазването, културата, спорта, чистотата, 

благоустрояването, административно-правното обслужване на гражданите и другите 

предоставяни услуги. 

Приходната част на проекта на бюджет за 2022 година е съобразена с: 

- определените размери на държавните трансфери по ЗДБРБ 2022 г.; 

- очакваните постъпления от местни данъци и такси, планирани в съответствие с 

размерите, определени в изменените и допълнени наредби за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на община Димитровград (Наредба № 10 и Наредба № 12);  

- влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години; 

- сключените договори за наем на общинско имущество и концесии; 



- дължимите данъчни задължения за данък върху добавената стойност и по Закона 

за корпоративното подоходно облагане; 

- размера на отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в 

размерите, предвидени в Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци за 2022 година; 

- осигуряване на средства за съфинансиране и авансово финансиране на 

изпълняващи се през годината проекти до окончателното превеждане на 

средствата от Управляващия орган на оперативните програми; 

- необходимите средства за обслужване на общинския дълг през 2022 година и 

намеренията за поемане нов общински дълг; 

- реализирания преходен остатък в края на 2021 година. 

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г.        60 639 660 лв. 

 в т.ч.: 

- приходи за делегирани от държавата дейности                                   32 031 031 лв. 

- приходи за местни дейности                                                                  28 608 629 лв.  

 

Структура на приходите в общинския проект на бюджет за 2022 г.: 

  А. ПРИХОДИ                                                                                            60 639 660 лв. 

Данъчни приходи 4 790 200 лв. 

Неданъчни приходи 11 037 113 лв. 

Трансфери между бюджета и ЦБ (нето) 33 043 354 лв. 

Трансфери между бюджети и между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) (-)3 311 897 лв. 

Временни безлихвени между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз и за държавни предприятия и други сметки, 

включени в консолидираната фискална програма (нето)  1 972 077 лв. 

Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 2 142 600 лв. 

Заеми от банки и други лица в страната (нето) 1 884 038 лв. 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове (нето) (-)462 018 лв. 

Депозити и средства по сметки (нето) 9 544 193 лв. 

 

Приходите за делегираните от държавата дейности, целевата субсидия за 

капиталови разходи и общата изравнителна субсидия са определени съгласно ЗДБРБ 

2022 г. и Решение на Министерски съвет № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти 

за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  

2021 година.  

 В съответствие с чл.51 от ЗДБРБ 2022 г. държавният трансфер под формата на 

субсидии е в размер на 33 121 449 лв., от които: 

- 28 042 749 лв. е общата субсидия за делегираните от държавата дейности; 

- 3 158 000 лв. е общата изравнителна субсидия; 

- 215 600 лв. е трансферът за зимно поддържане и снегопочистване; 

- 1 705 100 лв. е целева субсидия за капиталови разходи. 

Делът на държавните трансфери представлява 54% от общия проект на бюджет за 

2022 година.  

Определянето на конкретните размери по видове собствени приходи е извършено 

като са проследени отчетните тенденции през последните три години. Приложена е  

оценка от съответните експерти относно настъпилите промени в нормативната уредба, 



степента на събираемост и несъбраните вземания, както и промените в икономическите 

условия.  

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с 

размерите, определени в изменените и допълнени наредби за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 

община Димитровград (Наредба 10 и Наредба 12). 

 Очакваните постъпления от данъчни приходи за 2022 година са в размер на            

4 790 200 лв., представляващи 8% от всички приходи.  

Планирани са приходи от постъпления от патентен данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници, от данък върху недвижимите имоти и върху 

превозните средства, от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 

начин и туристически данък, като при планирането им е отразено влиянието на 

събраните и останалите за събиране недобори от минали години. 

Анализът на отчетните данни за последните години показва, че реалната 

събираемост от общия годишен облог е средно 80%, а средната събираемост от 

недоборите от минали години – 30%.  

На тази база са изчислени и заложени съответните средства по основните видове 

данъчни приходи като е приложена достигнатата в предходните години средна 

събираемост от съответния данък. 

 Очакваните постъпления от неданъчни приходи за 2022 година са в размер на           

11 037 113 лв., представляващи 18% от всички приходи.  

Същите са планирани в съответствие с размерите, определени в Наредба № 10 за 

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

на община Димитровград. Направен е преглед на сключените договори за наем на 

общинско имущество и концесионните договори. Планираните средства са съобразени 

със задълженията за данък върху добавената стойност и по Закона за корпоративното 

подоходно облагане. Приложен е подход планираните средства по всеки един приход 

да бъдат съобразени с достигнатите нива на събираемост през последните години. Тук 

са включени: 

- очакваните приходи и доходи от собственост, включително на звената на 

делегиран бюджет (продажба на стоки, продукция и услуги, наеми на имущество 

и земя) в размер на 1 741 757 лв.;  

- приходи от общински такси в размер на 8 018 500 лв., от които: 

 206 500 лв. за ползване на детски градини и детски кухни. С промените в 

ЗМДТ Общината ще събира такси за ползване на детски градини за периода 

от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., като считано от 01.04.2022 г. тези такси ще 

отпаднат. Не отпадат таксите за ползване на детски кухни; 

 170 000 лв. за ползване на услугата домашен социален патронаж; 

  3 020 000 лв. за ползване на пазари, тържища и улични платна; 

 4 215 000 лв. от такса битови отпадъци;  

 310 000 лв. за технически и административни услуги; 

 40 000 лв.за откупуване на гробни места и др. 

- постъпления от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 390 000 лв.; 

- други неданъчни приходи (реализирани валутно-курсови разлики от валутни 

операции, издаване на разрешителни, приходи от тръжни документации, 

приходи от отпадъци от цветни метали и вторични суровини и др.) в размер на 

149 900 лв.; 

- средства за внасяне на ДДС и данък върху приходите от стопанската дейност на 

Общината в размер на (-)1 008 044 лв.; 



- приходи от държавни и общински концесии и постъпления от продажба на 

нефинансови активи – 1 745 000 лв. 

Съгласно разпоредбите на чл.127 от Закона за публичните финанси постъпленията 

от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, 

както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и 

техническата инфраструктура. В тази връзка за 2022 година е планирано полученият 

приход да се използва за финансиране на задълженията по внасяне на ДДС върху 

продажбите, ремонти в социалната, образователната и техническата инфраструктура, 

на територията на общината, както и за погасяване на част от ползвания банков заем за 

реализацията на проект за въвеждане на „Интелигентна система за управление и 

мониторинг на улично LED осветление” в град Димитровград. 

Общият дял на данъчните и неданъчните приходи в проекта на бюджет е 26%. 

 В раздел „Трансфери” са предвидени средства в размер на (-)3 311 897 лв., 

включващи: 

- очакван трансфер от РИОСВ за възстановяване на внесените през 2021 г. 

отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, изисквани 

при депониране на отпадъците в регионалното сметище в с.Гарваново в размер 

на 649 825 лв.; 

- трансфер за Община Хасково, представляващ отчисления по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците, изисквани при депониране на отпадъците в 

регионалното сметище в с.Гарваново за м.декември 2021 г. и за 2022 г. в размер 

на (-)1 430 051 лв.;  

- издръжка на общинска полиция по чл.94 от ЗМВР в размер на (-)255 000 лв. и  

- средства за съфинансиране по европейски проекти, по които Общината е 

бенефициент, в резултат на наложени финансови корекции и финансиране чрез 

финансови инструменти – (-)2 276 671 лв. 

 Предвидени са за възстановяване средства, предоставени през предходни години 

за авансово финансиране на изпълняващи се проекти до окончателното 

превеждане на средствата от Управляващия орган на оперативните програми под 

формата на временни безлихвени заеми между бюджети и бюджети и сметки за 

средствата от ЕС, в размер на 1 672 077 лв. 

 Предвидени са средства под формата на възмездна финансова помощ за МБАЛ 

„Света Екатерина” ЕООД в размер на (-)300 000 лв.; 

 Разходите за погасяване на задължения по главници по общинския дълг 

съгласно сключените договори за кредит са в размер на (-)612 032 лв. 

През 2022 г. се очаква да продължи усвояването по сключените договори с 

„Обединена българска банка” АД (ОББ) и „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД 

(ФУГР) за финансиране на допустими разходи по одобрени проекти за градско 

развитие: 

- „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи 

площи, гр.Димитровград”; 

- „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, 

гр.Димитровград” и  

- „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр.Димитровград”. 

Съгласно сключените договори и приложените схеми за усвояване и погасяване на 

заемите за 2022 година се предвижда да бъдат усвоени 2 136 070 лв. 

При необходимост и временен недостиг на средства за финансиране на 

изпълняващи се през годината проекти, Общината има намерение да кандидатства за 

нов кредит от Фонд ФЛАГ за финансиране на допустими възстановими разходи за 



реализацията на проекти до окончателното превеждане на средствата от Управляващия 

орган на оперативните програми в размер до 360 000 лв. 

През 2022 година Общината ще издължи изцяло задълженията си договор за кредит 

от Фонд ФЛАГ за финансиране на разходи по проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Хасково”. 

Формирането на разходната част по дейности е в рамките на размера на приходите 

за местни дейности, трансферите от централния бюджет, заемите от банки и други лица 

в страната и реализирания преходен остатък в края на 2021 г. 

Разходите за делегираните от държавата дейности са планирани на база 

показателите, определени в ЗДБРБ 2022 г., като са приложени разходните стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през            

2022 година съгласно РМС № 50/02.03.2022 г. 

Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности са завишени 

средно с 13% спрямо предходната година, като основно увеличението е във функции 

„Образование” (13%) и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” (24%). 

При планиране на разходите за местни дейности са предвидени средства за 

погасяване на неразплатени разходи от предходната година, разходи за обслужване на 

общинския дълг, средства за осигуряване на устойчивост на реализирани проекти. 

В местните дейности са осигурени средства във всички сфери на обществения 

живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, 

култура, спорт и други. 

Разходната част на проекта на бюджет за 2022 година е съобразена с: 

- текущото финансово състояние на общината; 

- нормативните изисквания и ограничения, включително промяната на 

минималната работна заплата и максималния осигурителен доход за страната; 

- прогноза за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на 

ангажименти за разходи, включително ангажименти, поети с наредби и решения 

на общинския съвет; 

- задълженията по финансиране на общинския дълг, максималния размер на 

общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година и 

намеренията за поемане на нов дълг; 

- задълженията по програми и проекти и необходимостта от осигуряване на 

устойчивост на изпълнени проекти; 

- постъпилите предложения и заявки за разходи от директори на дирекции и 

ръководители на звена в Общинска администрация, кметове на кметства, 

кметски наместници и второстепенни разпоредители с бюджет, организации с 

нестопанска цел и други лица; 

- анализ на изменението на разходите на база отчетни данни за последните три 

години; 

- реализирания преходен остатък в края на 2021 г. 

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г.        60 639 660 лв. 

 в т.ч.: 

    - делегирани от държавата дейности                                               32 031 031 лв. 

         - местни дейности                                       27 400 419 лв. 

   - дофинансиране на делегирани от държавата дейности            1 208 210 лв. 

 

Разчетите за разходите за персонал са изготвени като са взети в предвид 

нормативните изисквания и ограничения, промяната в размера на минималната работна 

заплата и максималния осигурителен доход за страната, нормативно определените 



размери за осигурителните плащания, уточнената структура на звената и числеността 

на персонала в тях и други разчети в съответствие с характера и спецификата на 

дейностите (СБКО и други социални разходи, представително и работно облекло, 

обезщетения на персонала и др.). 

Разходите за издръжка са съобразени с начина на предоставяне на съответните 

услуги – пряко от общината или чрез възлагане на външни изпълнители, с начина на 

организация на услугите, обезпечаване на поети и нереализирани задължения и 

ангажименти за разходи, както и на нови отговорности. 

Помощите и обезщетенията за домакинствата, както и стипендиите са определени 

съгласно действащите наредби и решения на Общински съвет. 

Субсидиите за нефинансовите предприятия и организациите с нестопанска цел са 

планирани съгласно нормативните разпоредби, местните политики и решения и 

ресурсните възможности за субсидирани дейности в сферата на спорта и културата. Те 

са обвързани с конкретни ангажименти, както и с правила за осигуряване на отчетност 

и контрол. 

Разходите за лихви са разчетени съгласно състоянието на общинския дълг към 

настоящия момент и прогнозата за поемане на нов дълг. Съгласно чл.40 от Закона за 

публичните финанси, дължимите суми за обслужване на общинския дълг са 

приоритетно задължение на общинския бюджет. 

Заложеният резерв за непредвидени и/или неотложни разходи е 0.49 % от общия 

размер на разходите по проекта на бюджет (нормативно определен – до 10 % съгласно  

чл.95 от Закона за публичните финанси). 

 

Структура на разходите по функции в общинския проект на бюджет за 2022 г.: 

  Б. РАЗХОДИ                                                                                            60 639 660 лв. 

Функция Общи държавни служби                                                   5 914 092 лв. 

Функция Отбрана и сигурност                                                           1 791 450 лв. 

Функция Образование                                                                   23 910 335 лв. 

Функция Здравеопазване                                                                    1 148 952 лв. 

Функция Социално осигуряване и грижи                                        5 123 077 лв. 

Функция Жилищно строителство, благоустройство и околна 

среда                            13 206 178 лв. 

Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                                        3 805 213 лв. 

Функция Икономически дейности и услуги                                    5 397 163 лв. 

Функция Разходи, некласифицирани в другите функции, в т.ч.:                               343 200 лв. 

       резерв за непредвидени и неотложни разходи                                                        300 000 лв. 

 

Най-голям дял в структурата на разходите заемат средствата, предвидени за 

образование – 40% от общия размер на бюджета. Следват тези за благоустрояване –        

22%. За общинска администрация – 10%. За почивно дело, култура, спорт и религиозни 

дейности – 6%. За здравеопазване и социални дейности – 10%. 

  Функция „Общи държавни служби” (5 914 092 лв.). 

Средствата за делегираната дейност „Общинска администрация” са в размер на 

3 053 289 лв. и включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за 

изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи на делегираната 

от държавата дейност „Общинска администрация” и реализирания преходен остатък от 

2021 година. 



Общинското финансиране в тази функция е в размер на 2 860 803 лв. и е 

предназначено за: 

- издръжка на общинската администрация и кметствата на територията на община 

Димитровград – 2 184 903 лв. 

 Заложени са предимно условно-постоянни разходи – за гориво, вода, ел.енергия и 

други разходи за отопление, материали, абонаменти и лицензи, охрана, застраховки на 

общинско имущество, разходи за командировки и обучения на служителите в 

Общинска администрация, разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации (НСОРБ, НАСО, АТРИУМ и др.). Предвидени са средства за 

осъществяване на ремонтни дейности в сградите на кметствата по населените места, 

където е необходимо, както и средства за организиране празници, тържества и 

образователно-възпитателни дейности. 

- дейността на Общински съвет – 675 900 лв. 

Заложени са средства за възнаграждения на председателя на Общински съвет, на 

общинските съветници и свързаните с тях осигурителни вноски за сметка на 

работодателя, средства за присъща издръжка, членски внос в НАПОС и др. 

За поредна година в бюджета са заделени средства за еднократна финансова помощ 

за новородено дете, за инвитро процедури и еднократни помощи за граждани по 

решения на Общински съвет, в размер на общо 200 000 лв. 

Във функцията са разчетени и средства за представителни разходи за кмета на 

общината и на председателя на общинския съвет, съобразени с ограниченията в ЗДБРБ 

2022 г. ( до 2 % за кмета на общината и до 1 % за председателя на общинския съвет от 

общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 

администрация”). 

Функция „Отбрана и сигурност” (1 791 450 лв.). 

Тук се планират и отчитат средствата за Местната комисия по борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (124 161 лв.); средства за 

възнаграждения, осигурителни вноски и други нормативно признати разходи на 

денонощните оперативни дежурни (137 344 лв.), както средства за издръжка на 

районните полицейски инспектори (17 085 лв.) и детска педагогическа стая (51 704 лв.).  

Считано от 01.04.2022 г. стойностните показатели на стандартите за финансиране на 

дейностите са завишени средно с 9% спрямо първото тримесечие на 2022 г. Въведен е 

стандарт за финансиране на офисите за военен отчет и на дейности по плана за защита 

от бедствия. 

Със средства от преходен остатък в размер на 793 300 лв. по Постановление на 

Министерски съвет за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за 

превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 са предвидени да бъдат 

изградени осем броя фитнеси на открито на територията на града, кварталите и 

гр.Меричлери, да бъде закупен UV-стерилизатор за книги, който да бъде предоставен 

на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, както и да се благоустрои дворното 

пространство в МБАЛ „Света Екатерина”. 

През 2022 г. ще приключат дейностите по укрепване и възстановяване на моста над 

река Марица, като за това са заложени средства в размер на 524 679 лв. от преходния 

остатък. 

 Функция „Образование” (23 910 335 лв.).  

Разчетени са допълнителни средства за увеличение от 01.04.2022 г. на доходите на 

педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 

образование до ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната. Предвидени 

са средства във връзка с ръста на МРЗ и максималния осигурителен доход от  

01.04.2022 г. за увеличение на издръжката на дейностите по предучилищното и 



училищното образование. По отношение на пълното освобождаване на родителите от 

заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини е осигурено 

финансиране на присъщата такава за сметка на държавния бюджет за периода       

април-декември.  

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са 

завишени средно с 11%, а за неспециализираните училища, паралелките за 

професионална подготовка – средно с 12%. Нормативът за подпомагане на храненето 

на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас е увеличен с 64%, а 

допълващия стандарт за материална база – с 20% . 

Разчетените разходи включват основно: 

- средства за възнаграждения на персонала и издръжка на общинските детски 

градини и училища, финансирани от единни разходни стандарти за делегирани 

от държавата дейности, от собствени приходи и преходен остатък –             

21 361 500 лв.; 

- общинско финансиране за храна, ремонтни дейности и други разходи, 

предвидени в местния Колективен трудов договор (КТД), както и средства за 

дофинансиране на възнагражденията на персонала в детските градини, поради 

недостатъчен разходен стандарт за делегираната от държавата дейност, като е 

взето в предвид задължителното увеличение на възнагражденията на 

педагогическите и непедагогическите специалисти и свързаните с това 

осигурителни вноски, както и всички останали задължителни плащания за 

персонала, регламентирани в националния КТД – 1 509 562 лв.; 

- общинско финансиране за транспортни разходи на учителите и учениците в  

ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ „П.К.Яворов”, наем на газови бутилки и 

ремонтни дейности в училищата – 399 772 лв.;  

През 2022 г. по проект „Красива България” ще започне реализацията на проект 

„Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево на стойност 316 188 лв. 

- средства за възнаграждения на персонала и издръжка на ЦПЛР-НАОП 

„Джордано Бруно”, финансирани от средства по единни разходни стандарти за 

делегирани от държавата дейности, общински приходи и преходен остатък – 

144 958 лв.; 

- средства за дейността  на ОП „Детски и младежки център” – 312 970 лв.; 

- средства за финансиране на проекти по Общинска програма „Димитровград на 

младите” – 10 000 лв.; 

- средства за финансиране на проекти по Общинска програма „Модернизация в 

системата на училищното образование чрез дигитални технологии” – 80 000 лв. 

- реализиран преходен остатък от целеви трансфер за транспорт на деца и 

ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – 3 707 лв. и др. 

 Функция „Здравеопазване” (1 148 952 лв.). 

Считано от 01.04.2022 г. стойностните показатели на стандартите за 

финансиране на медицинското обслужване в здравен кабинет са завишени спрямо 

действащите през първото тримесечие на 2022 г. средно с 14%, тези за яслена група 

към детска градина средно с 15%, стандартите за здравни медиатори – с 14%. 

 Средствата са разчетени, както следва: 

- 926 863 лв. средства за възнаграждения на персонала в детските кухни и 

яслените групи към детските градини, медицинско обслужване на здравни 

кабинети в училищата и средства за възнаграждения и издръжка на здравните 

медиатори по разходни стандарти за делегирани от държавата дейности за         

2022 г.; 



- 93 830 лв. издръжка на детските кухни и яслените групи към детските градини 

за сметка от собствените приходи на Общината. 

- 128 259 лв. средства за дофинансиране на възнагражденията на персонала, 

работещ в яслените групи към детските градини, тъй като разходния стандарт, 

отпуснат за дете за 2022 г. е недостатъчен да ги покрие. 

 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” (5 123 077 лв.). 

Предоставените от държавата средства по разходни стандарти за делегирани от 

държавата дейности са в размер на 2 776 792 лв. и са за осигуряване дейността на:  

- Дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания; 

- Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост;  

- Центъра за обществена подкрепа;  

- Кризисния център; 

- Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

- Социалната услуга, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”. 

Реализираният преходен остатък във функцията е в размер на 1 131 419 лв. 

Общинското финансиране в тази функция е 1 214 866 лв. и е предназначено за: 

- предоставяне на услугата домашен социален патронаж – 692 342 лв.; 

- пенсионерските клубове – 254 800 лв.; 

- за дейността на Социалното предприятие – 248 274 лв.; 

- средства по програми за временна заетост и други социални услуги – 19 450 лв.  

 Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда” (13 206 178 лв.) се финансира изцяло от местните 

приходи и целевата субсидия за капиталови разходи.  

Във функцията са разчетени средства за: 

-  извършване на разходи за улично осветление – 957 000 лв.;  

- дейности по водоснабдяване и канализация – 72 200 лв.;   

- дейности по благоустрояване, изграждане, ремонт и поддръжка на уличната 

мрежа в града и в останалите населени места на територията на общината, както 

и за зимното им поддържане – 5 667 384 лв. 

Предвидени са средства в инвестиционната програма за: 

 Реконструкция на ул.„Груди Кирков“ от о.т.859 до о.т.1286, 

гр.Димитровград; 

 Реконструкция на ул.„Климент Охридски“ от о.т.1270 до о.т.1267, 

гр.Димитровград; 

 Реконструкция на ул.„Цар Борис I” от о.т.1421 до о.т.1263, гр.Димитровград; 

 Основен ремонт на ул.„Хеброс”, кв.Черноконево от о.т.39 до 270м след 

о.т.1035 по плана на гр.Димитровград; 

 Основен ремонт на подпорна стена на сграда на Районен съд и др. 

Ще продължат ремонтните дейности и за: 

 Рехабилитация на бул.„Г.С.Раковски” в участък от ул.„Гоце Делчев” о.т.887 

до о.т. 959 по плана на град Димитровград; 

 Реконструкция на бул.„Стефан Стамболов” от о.т.607 до мост на р.Марица; 

 Реконструкция на бул.„Стефан Стамболов” от мост над река Марица до 

о.т.792 по плана на град Димитровград; 

 Рехабилитация на ул.„Девети септември” в участък от о.т.62 до о.т.77 по 

плана на с.Крепост; 

 Основен ремонт на ул.„Пеню Хасърджиев” о.т.153 до о.т.360 по плана на гр. 

Меричлери - 750 м; 



 Основен ремонт на ул.„Баба Тонка”, кв.Черноконево  о.т.99 до о.т.113 по 

плана на гр. Димитровград  - 595 м; 

 Основен ремонт на ул.„Вела Пеева”, кв.Черноконево  о.т.96 до о.т.126 по 

плана на гр. Димитровград - 260 м; 

 Рехабилитация на ул. „Найден Геров” в участъка от о.т.873 до о.т. 1417 по 

плана на град Димитровград и др.;  

- дейности по озеленяване и опазване на околната среда. Отново са заложени 

средства за поддържане на междублокови пространства по конкурса за 

финансиране на проекти на граждани, представители на етажна собственост; 

средства за дезинсекция и дезакаризация на тревните площи, средства за ремонт, 

изграждане и благоустрояване на детски площадки и междублокови 

пространства – 1 505 233 лв.; 

- разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци в 

РЦТНО Гарваново без отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО и дължимия ДДС, 

съгласно приетата от Общински съвет план-сметка за чистотата за 2022 година и 

задълженията от 2021 г. – 3 475 395 лв. Недостигът до размера на разходите, 

определени за дейността по чистотата съгласно план-сметката за 2022 г. е в 

размер на 843 309 лв. Част от него ще бъде финансиран с очакваните за 

възстановяване отчисления по чл.60 и чл.64 от страна на РИОСВ, внесени през 

2021 г. и наличните такива по сметка на общината към 31.12.2021 г. след 

погасяване на задълженията от 2021 г. Остатъкът ще бъде финансиран от други 

общински приходи; 

- средства за дейността на ОП „Благоустрояване” – 1 601 000 лв.; 

- очаква се през 2022 г. да продължи възстановяването на извършените от 

Общината разходи за аварийния ремонт на жилищен блок, намиращ се на бул. 

„Димитър Благоев” № 7 – (-)72 034 лв. 

 Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (3 805 213 лв.). 

Предоставените от държавата средства по разходни стандарти за делегирани от 

държавата дейности са в размер на 717 663 лв. и представляват субсидия за 

читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Димитровград. 

Считано от 01.04.2022 г. стандартът за финансиране на читалищата е завишен с        

10 % спрямо стандарта за 2021 г. 

Реализираният преходен остатък от предоставената през 2021 г. субсидия е в размер 

на 93 101 лв. 

Общинското финансиране в тази функция е в размер на 2 987 059 лв. и е 

предназначено за: 

- издръжка на ПБ „Доспат” – 57 430 лв. ; 

- спорт и спортни дейности, за поддръжка на спортните обекти, включително и 

средства за субсидии за спортните клубове – 647 900 лв.; 

- дейността на ОДТ „Апостол Карамитев” – 251 786 лв.; 

- дейността на Исторически музей – 315 990 лв.; 

- дейността на Градска библиотека „Пеньо Пенев” – 295 353 лв.; 

- дейността на ОП „Траурен обреден дом” – 415 000 лв.; 

- дейността на Забавно-духовия оркестър, Джаз триото и общинския хор –  

380 800 лв.; 

- ремонтни дейности в читалищните сгради – 90 000 лв.; 



- средства за книгоиздаване съгласно Наредба № 41 на Общински съвет за реда и 

условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в община 

Димитровград и за Общински фонд за читалищно проекти – 20 000 лв.; 

- средства за подпомагане дейността на културните дейци – 5 000 лв.; 

- средства за Общински център за танцово изкуство „Галаксико” – 88 500 лв.,  

- издръжка на зоокъта в парк „Вапцаров” и други културни мероприятия и 

дейности съгласно културния и спортен календар на Общината за 2022 година – 

244 300 лв.; 

- за доплащане на дейността за разширение на Новия гробищен парк –        

175 000 лв. 

 Функция „Икономически дейности и услуги” (5 397 163 лв.). 

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целеви трансфер 

за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа. Тук са 

предвидени средства за: 

- дейността на ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” 

(ОП ОКДПО) – 903 500 лв.; 

- дейността на ОП „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари 

и тържища” (ОП СПИОПТ) – 768 000 лв.; 

- приюта за безстопанствени животни – 67 900 лв.; 

- поддръжка на общинските пътища, част от републиканските, включително и за 

зимното им поддържане съгласно ЗДБРБ 2022 година, включително и 

получените в края на 2020 година целеви средства за ремонт на общински 

пътища на територията на община Димитровград съгласно Постановление на 

Министерски съвет № 360/10.12.2020 г. – 2 351 604 лв.; 

- ремонт и поддръжка на общинските обекти; средства за архитектурно и 

геодезично заснемане; археологически дейности; услугата за извършване на 

дейността „Оператор на язовирна стена”; средства за оформление на документи 

за кандидатстване по оперативни програми и др. – 1 306 159 лв. 

 Във функция „Разходи, некласифицирани в другите функции” (343 200 лв.) са 

планирани средства за изплащане на лихви по обслужването на общинския дълг 

в размер на 43 200 лв., както и резерв за непредвидени и неотложни разходи в 

размер на 300 000 лв. 

Реализираният преходен остатък в края на 2021 г. е в размер на                           

9 544 193 лв., разпределен по видове, както следва: 

- от разходни стандарти за делегирани от държавата дейности – 2 069 230 лв.; 

- от норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО –           

96 215 лв. 

- по оперативни програми на звената на делегиран бюджет – 219 448 лв.; 

- от собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 21 484 лв.; 

- от получени и неизразходвани през 2021 г. целеви трансфери, включително 

национални програми за развитие на образованието – 2 960 051 лв.; 

- от целева субсидия за капиталови разходи съгласно ЗДБРБ 2020 г. – 478 401 лв.; 

- от целева субсидия за капиталови разходи съгласно ЗДБРБ 2021 г. –              

1 217 736 лв.; 

- от трансфер за зимно поддържане съгласно ЗДБРБ 2021 г. – 30 653 лв.; 

- приходи от такса битови отпадъци – 447 029 лв.; 

- от получени, но неизразходвани през 2021 г. дарения – 3 011 лв.; 

- за разплащане на хранителни продукти в детските градини за м.декември 2021 г. 

– 37 842 лв.; 



- за реализация през 2022 г. на преходни обекти от инвестиционната програма за          

2021 г., финансирани със собствени средства – 763 118 лв.; 

- остатъци по сметки за средства от Европейския съюз за реализацията на 

проекти, по които Община Димитровград е бенефициент – 242 570 лв.; 

- за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване разпространението на COVID-19 – 957 405 лв. 

Инвестиционната програма на общината за 2022 година е в размер на                  

21 290 757 лв., със следните източници на финансиране: 

- 1 705 100 лв. от целева субсидия за капиталови разходи съгласно ЗДБРБ за           

2022 година; 

- 19 942 лв. от обща субсидия за делегираните от държавата дейности съгласно 

ЗДБРБ за 2022 година; 

- 1 696 137 лв. от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 

съгласно ЗДБРБ за 2020 и 2021 година; 

- 4 228 968 лв. от преходен остатък от получени през предходни години целеви 

трансфери от Централния бюджет и обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности; 

- 1 752 820 лв. от преходен остатък от местни приходи, включително от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи; 

- 1 032 703 лв. от местни приходи през 2022 г., включително от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи; 

- 10 855 087 лв. със средства по европейски програми и проекти. 

Делът на капиталовите разходи в общите разходи по бюджета за 2022 година са 

17%, а в общите разходи на разчетените средства в индикативния годишен разчет за 

средствата от Европейския съюз – 79%. 

И през 2022 година Община Димитровград ще продължи да работи по проекти със 

средства от Европейския съюз.  

 По ОП „Региони в растеж” 2014-2020 ще продължи изпълнението на проекти: 

-  „Бюджетна линия Димитровград”; 

-  „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр.Димитровград”; 

- „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, 

гр.Димитровград”; 

- „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи 

площи, гр.Димитровград”. 

Средствата, които се очакват да бъдат верифицирани от Управляващия орган на 

ОПРР, са в размер на 5 843 857 лв. Средствата от бюджета за финансиране на 

собственото участие на общината са 2 136 070 лв. Те са по сключени договори за 

финансиране на допустими проекти с „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД 

(ФУГР). Разходите, които се очакват за 2022 година са в общ размер на 7 694 333 лв. 

 По ОП „Околна среда” 2014-2020 ще продължи изпълнението на проект 

”Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Димитровград 

чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 

форми на отопление”, който ще продължи до 2024 г. 

От Управляващия орган се предвижда да се получат 2 775 583 лв. Очакваните 

разходи за 2022 година в изпълнение на проекта се предвижда да бъдат 3 446 000 лв. 

 По ОП „Развитие на човешки ресурси” 2014-2020 ще продължи изпълнението 

на седем проекта:  

- „Приеми ме 2015”;  

- „Подкрепа за всички деца”; 

- „Обучение и заетост за младите хора”; 



- „Нова възможност за младежка заетост”; 

- ”Обучения и заетост”; 

- „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на нови услуги, Център за грижа на лица с различни форми на 

деменция, гр.Димитровград”; 

- „Патронажна грижа+ в община Димитровград”; 

- „Център за временно настаняване, гр.Димитровград”. 

От Управляващия орган на ОПРЧР се предвижда да се получат 1 140 348 лв. 

Предвидените разходи по проектите за 2022 година възлизат общо на 1 086 642 лв. 

 По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020:  

 Общинските училища и детски градини участват по проекти „Подкрепа за успех”, 

„Подкрепа за приобщаващо образование”, „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование” и „Равен достъп до училищно образование в условията 

на криза”, чието изпълнение ще продължи и през 2022 г. 

 През 2022 година от Управляващия орган, са предвидени за получаване средства в 

размер на 298 821 лв. Разходите по проектите предвидени за реализация са общо            

466 929 лв.  

 По ОП за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица 

(ФЕПНЛ) 2014-2020 г. ще продължи изпълнението на проект „Подпомагане с 

топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Димитровград” 

През 2022 година от Управляващия орган, са предвидени за получаване средства в 

размер на 226 668 лв. Разходите по проектите предвидени за реализация са общо            

222 245 лв.  

 По други средства от Европейския съюз (ДЕС): 

През 2022 г. ще продължи изпълнението на проекти: 

- „Интелигентна медицина /SMART_MED/”; 

-  „Ние сме по-добре със СТЕ(А)М”; 

- „FARO - Противоречивото наследство в европейските градове – създаване на 

европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите“; 

- „PEOPLE - „Лични истории за дискриминация и преследване по време на 

тоталитарните режими на XX век“. 

От Управляващия орган на Програмите се предвижда да се получат 1 002 006 лв. 

Предвидените разходи по проектите за 2022 година възлизат общо на 739 192 лв. 
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