
Д О К Л А Д 

по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна 

Оряховица за 2019 година 

Проектът е разработeн съгласно изискванията на Закона публичните 

финанси,  информация от министерство на финансите за стандарти за 

делегираните от държавата дейности през 2019 г., Решение на Министерски 

съвет №768/28.10.2018 г. за актуализиране на средносрочна бюджетна прогноза 

2019-2021 г., Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019 г. Съгласно 

заповед на кмета на община Горна Оряховица № 3205/23.10.2018 г. са проведени 

комисии и са разгледани всички предложения от кметове на населени места, 

читалищни настоятелства, общински предприятия, училища и детски градини, 

граждани. Голяма част от тях са предвидени за изпълнение. Спазени са 

изискванията на действащата местна нормативна уредба, приета с решения на 

Общинския съвет.  

 За първа година са променени механизмите за изчисляване на обща 

изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. 19 общини са 

лишени.  

 Предстоят промени в местната нормативна уредба вследствие на 

промени в закона за местни данъци и такси и нова формула за определяне данъка 

на автомобилите. От 01.01.2020 г. няма да се декларират новопостроените 

сгради. Това ще става чрез възложителя на строежа след завършване на сградата 

още на груб строеж. Ако наследници не заявят обстоятелствата в законовия срок, 

ще се извършва служебно откриване на партида. Вече общините получават 

информация от нотариусите за възмездни сделки и гражданите нямат 

задължение да декларират новопридобития имот. 

 Ще се прекратят злоупотреби с деклариране на няколко основни 

жилища чрез обща база на всички общини и Министерство на финансите.  

 Промените в такса битови отпадъци са отложени до 2022 г. с цел да 

се използва националното преброяване през 2021 г. и да не се налага отделно 

деклариране на брой ползватели на имотите. Общината поема две от дейностите 

осъществявани досега от юридически лица – поддържане на обществени 

територии и зимно почистване. 

 От 01.09.2019 г. ще има окончателен вариант на грижите за лица с 

увреждания чрез държавно делегирана дейност. В момента има предоставени 

средства с ПМС №344/21.12.2018 г. Оценка на потребностите за новия начин на 

финансиране от Агенция за социално подпомагане ще започне още от 01.04.2019 

г. 

 Активно се стартира дейността на финансовите посредници по 

отношение за изпълнение на проекти финансирани чрез тях и безвъзмездна 

финансова помощ. В бъдеще ще се финансират проекти за инфраструктура, само 

когато обектите могат да генерират приходи и се самоиздържат. По този начин 

трябва да се осъществи и ремонта на НЧ „Братя Грънчарови“. 

 въвеждат се още електронни услуги, като всеки работодател има 

възможност да извади служебно свидетелство за съдимост. С почти всички 

министерства и агенции се работи само през така наречената система за 

електронен обмен на съобщения/документи, което ще спести значителен 

материален и финансов ресурс. 
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 вече има одобрена кадастрална карта и скици за гр.Г.Оряховица ще 

се вадят от Агенция по геодезия и кадастър в гр.В.Търново. Общината 

предвижда за улеснение на гражданите да прави прием на заявления в община 

Горна Оряховица, ще бъде поставен и ПОС терминал на Агенцията по кадастър 

Общият размер на първоначалния бюджет на Общината за 2019 г. е 35 585 

730 лева. Основните приоритети за разходване на средствата ще бъдат: 

• инвестиции в реконструкция и модернизация на сгради, както и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност, чрез ОП „Региони в растеж“, програма 

Красива България, Национален доверителен екофонд. 

• обгрижване на лицата в неравностойно положение 

• развитие на културата и туризма 

• подобряване качеството на дейностите по чистота 

• Подобряване на условията в училища, детски градини и детски ясли чрез 

инвестиции в сградите и прилежащите пространства 

• Подкрепа на общинската болница 

 

Държавна дейност 

Общата субсидия за държавни дейности за общината е в размер на 18 698 

025 лв. Заедно с преходния остатък на всички дейности и планираните собствени 

проходи на училищата, общият размер на държавно делегираната дейност е 

20 984 837 лв. 

 Спрямо 2018 г. общината получава 2 678 100 лв. повече за държавно 

делегирани дейности: 

  Образование Отбрана Здравеопазване 
Социални 
дейности Култура  

Админи-
страция общ обем 

2019 13 165 200 166 100 1 031 400 2 236 000 626 300 1 473 000 21 837 700 

2018 11 089 300 132 800 928 400 1 991 100 544 400 1 333 900 19 056 500 

в повече 2 075 900 33 300 103 000 244 900 81 900 139 100 2 781 200 

% 
завишение 18.7 25.1 11.1 12.3 15.0 10.4   

Читалищата с една нова бройка субсидирана численост . 

По разхода: 

Планът на разходите е разработен на база анализ на финансовото 

състояние на общината и реалистични очаквания по отношение на приходите. 

Своевременно се идентифицират рисковете и се разглеждат причините както по 

отношение на приходите, така и по изпълнение на дейностите. Предприемат се 

мерки за постигане на планираните резултати. 

Разходите за персонал и социални осигуровки е един от най- значимите 

поради постоянното нарастване на МРЗ. С постановление на Министерски съвет 

е одобрена минимална работна заплата в размер на 560 лв. Средствата по Единен 

разходен стандарт не са достатъчни за обезпечаване на всички услуги 

предоставяни от Община Горна Оряховица като делегирани от държавата. Това 

налага и дофинансирането им с местни приходи. 

 По отношение на общинска администрация община Горна Оряховица не 

променя числеността и структурата на администрацията.  
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 За дейностите на постоянната комисия за борба с противообществените 

прояви, издръжката на районните инспектори, денонощните оперативни 

дежурни, доброволен отряд и военния отдел ще получим 166 800 лв. от 

държавата, разполагаме и с преходен остатък в размер на 987 220 лв., с който се 

закупува оборудване на денонощните оперативни дежурни, ще се финансира 

част от капиталов разход за укрепване на подпорна стена на ул. Цар Асен 7-11, 

гр.Горна Оряховица, ремонтно възстановителни работи по сградата на НЧ 

"Съединение 1888" с.Драганово за 569 895 лв., завършване на ремонтно-

възстановителни работи на Първото килийно училище към църквата "Св. 

Георги" - гр. Горна Оряховица и укрепване на свлачище по улица от ОК 943 до 

ОК 933 в гр. Горна Оряховица - II етап. Увеличен е броя на доброволния отряд. 

 В сферата на образованието за 2019 г. има завишение на единните 

разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и центъра за 

подкрепа за личностно развитие. Заедно с планираните собствени приходи и 

преходния остатък от 917 785 лв. бюджетът ще е 14 156 907 лв. За част от тях се 

предвижда дофинансиране на маломерни и слети паралелки с местни приходи, 

което е двойно по размер спрямо 2018 година. За училището в с.Върбица, 

дофинансирането е три пъти повече спрямо 2018 г., за с.Писарево два пъти, ново 

училище за дофинансиране това в с.Драганово. 

 В системата на здравеопазването има увеличение на стандартите на 

детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. Ще бъдат 

продължени ремонтите в детски ясли и млечна кухня, предвижда се ново 

оборудване на почти всички здравни кабинети. Общо средствата за 2019 г. са  – 

1 103 124 лв. 

 Работата в социалната сфера е обезпечена. Общият бюджет е 2 408 143 лв. 

Има увеличение на стандартите за дневните центрове, домовете за пълнолетни 

лица, центъра за настаняване от семеен тип, центъра за обществена подкрепа и 

защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъде направен ремонт на 

отоплителната инсталация в един от корпусите в дома за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост в с.Драганово. Проект от Оперативна програма „Храни“ 

ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи лица и семейства 

с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми 

финансирани от Бюро по труда и Министерство на труда и социалната политика. 

По тях работят над 120 човека, лица в увреждания, трайно незаети, изтърпяли 

присъда и др. По проекти финансирани от ОП Развитие на човешките ресурси 

ще бъде осигурена услугата Приют и разширяване на обхвата за грижата за 

самотни и болни лица. 

 Средствата за функция Почивно дело, култура, религиозни дейности за 

2019 са 673 619 лв. Читалищата ще получат повече средства от увеличение на 

стандарта. Има завишение на субсидираните бройки. Ще бъдат направени 

ремонти в Народно читалище „Напредък 1869" гр.Горна Оряховица, НЧ 

"Просвета-1906" с.Г.г.Тръмбеш, НЧ "Христо Козлев - 1883, гр.Д.Оряховица и 

ремонтно възстановителни работи по сградата на НЧ "Съединение 1888" 

с.Драганово общо за 606 895 лв. В тази функция са и целевите средства на 

училища и детски градини за спорт. 
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МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

Общинските приходи се формират от имуществени данъци, патентен 

данък, приходи от собственост, такси, обща изравнителна субсидия и средства за 

капитални вложения от целева субсидия, трансфери. За 2019 г. общината 

получава 103 100 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо 

приходите ще са в размер на 14 0461 901 лв.  Завишението на общия обем 

спрямо 2018 г. се дължи на няколко инцидентни по-големи разхода, които 

предстоят: финансиране с мостови кредит на проект № ROBG-419 Иновативен 

подход за популяризиране на културното и природно наследство в 

трансграничния регион “ финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – 

България 2014-2020 и закупуването на техника за метене миене и зимно 

поддържане, предстоставен ресурс за ремонт на улици в близост до завършените 

през 2018 г. обекти, и довършване на тротоарните зони около площад „Георги 

Измирлиев“. 

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на  

3 807 500 лв. Плановият размер на неданъчните приходи е 5 902 578 лева.  

Размера на общата изравнителна субсидия е 2 396 800 лв. Средствата за 

зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 92 800 лв. 

Трансферите, предстоящите заеми от финансови институции и временните 

безлихвени заеми са свързани с изпълнението на проектите от инвестиционната 

програма на Община Горна Оряховица, програма Красива България, проекти по 

ОП Развитие на човешките ресурси, закупуването на техника за метене и миене, 

както и за зимно поддържане, Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-

2020, ОП „Храни“, МБАЛ „Св.Иван Рилски“. Детайлно са описани в 

предложението за бюджет 2019. 

2018 година беше ключова за приключването и на няколко големи обекта, 

с чието изпълнение и отчитане Общината гарантира способности за управление 

на всички останали проекти от Инвестиционната програма.  Бяха верифицирани 

над 6 633 487 лв. от извършеното до момента. Общината се справи с поставената 

междинна етапна цел и няма да има намаляване на ресурса по ОП Региони в 

растеж. 

Нови проекти: 

 очакваме финансиране от Националния доверителен екофонд за 

Детска градина „Първи юни“, има подписан договор. 

 По приюта за бездомни лица, стартира услугата по Оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси. 

 Енергийна ефективност на жилищни сгради по оперативна програма 

Региони в растеж – ул.“Камчия“ 4-6-8, ул.“Росица“ 2-4-6-8, ул.“Ген.Скобелев“ 6-

8  

 От финансова институция ще бъде поискан, нов дълг 850 000 лв. за 

закупуване на техника за дейностите метене, миене и зимно поддържане на 

територии за обществено ползване и още в първата година следва да се погаси 

главница 25 000 лв. Предвидени са да се погасят 518 400 лв. – главница по заема, 

който обезпечи собственото участие за канализацията и водопровода в 

с.Първомайци и мостово финансиране от 650 000 лв. за  популяризиране на 

културното и природно наследство. 
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За Многопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ ще бъдат отделени 

средства за втора вноска на скенера, средства за рентген на разсрочено плащане. 

По програма Красива България се очакват средства за два обекта: туристически 

заслон в хижа Божур и „Ремонт на втори етаж на Многопрофилната болница 

„Св. Иван Рилски“, за които общината ще трябва да осигури 255 000 собствен 

принос. 

Разходите за общински дейности са 14 061 901 лв.: 

 издръжка на кметствата, помощи за двойки с репродуктивни 

проблеми, за новородени деца, помощи за постижения, за подпомагане 

организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните, 

пълната издръжка на общински съвет, средства за разходи от Националния 

компенсационен жилищен фонд – 952 934 лв.; 

 издръжка на детски градини – Повишен е единния стандарт. Ще 

продължат инвестициите в сградите. Въвежда се  софтуер за електрони такси и 

цялостен контрол на посещаемост с възможност за надграждане. Тук се отчита 

издръжката на центъра за подкрепа за личностно развитие, средства за 

маломерни и слети паралелки и изпълнение на план и програма за младежта  – 

974 564 лв. 

 издръжка на детски ясли – 104 300 лв.; 

 пълната издръжка на домашен социален патронаж, въвежда се в 

действие ново звено за ученическо и столово хранене в ОУ„ Св.Св. Кирил и 

Методий“. Тук се отчитат средствата за клубове на пенсионера и инвалида, 

програмите за временна заетост, запазва се заетостта на голяма част от лицата 

полагащи грижа за болни и самотни лица  – 827 728 лв.;  

 за поддръжка на обществени водоизточници и паркове – 31 740 лв., 

осветление на улици – 882 900 лв., ремонт улици – 1 981 504 лв., 

благоустрояване – 643 534 лв., от които 397 234  лв. за инвестиции, озеленяване 

– 439 460 лв., дейности за сметосъбиране, сметоизвозване, метене, сепариране на 

отпадъка и закупуване на нови съдове за смет – 2 802 808 лв. и инвестиция за 

1 150 000 лв. в техника; 

 пълната издръжка на Общинско предприятие „Младежки дейности, 

спортни имоти и прояви“, спортна зала, стадион, игрища,  субсидии за спортни 

клубове, радио, библиотеки, музеи, реставрация на крепостта „Ряховец“, градска 

художествена галерия, Общинско предприятие „Обреди“ и културни прояви  – 

2 230 393 лв., от които 467 682 лв. за основни ремонти и изграждания. 

 пътни знаци, зимно почистване, охрана и маркировка, подпомагане 

на туристическо дружество, борба с бездомните кучета – 913 308 лв. от които 

212 000 лв. са основни ремонти на пътища 

 разходи за лихви – 130 000 лв. 

Капиталовата програма стартира с 39 обекта за 4 837 015 лв. финансирани 

с няколко източника – целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. от 

републиканския бюджет, собствени средства в делегираните от държавата 

дейности, заемни и целеви средства от 2018 г. 

Зесегнати са всички ключови дейности, а именно: 
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1. Здравеопазване – чрез ремонти на здравните служби в с.Драганово и 

с.Крушето и МБАЛ Св.Иван Рилски. 

2. Социални дейности – клуб на пенсионера с.Драганово и с.Янтра, 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Драганово. 

3. Грижи за деца – три детски площадки в гр.Г.Оряховица, гр.Долна 

Оряховица, с Драганово.  

4. Спорт – основен ремонт в спортна зала и доиграждане на спортна 

площадка в с.Поликраище, изграждане на съблекалня за детско-юношеската 

школа на ФК Локомотив 

5. Култура –  

 ремонти в четири народни читалище един от които основен: НЧ „Напредък 

1869 г.“, читалищата в с.Драганово, Г.г.Тръмбеш и гр.Долна Оряховица 

  ремонт покрив на градска художествена галерия 

 ремонт в младежки дом 

6. Пътища, градска среда и чистота – подмяна на автобусни спирки в 

гр.Горна Оряховица и гр.Долна Оряховица, ремонт на пътя Паисий-Стрелец, 

пътища в с.Писарево и в с.Първомайци, закупуване на техника за метене, миене 

на улици и зимно поддържане. Средства да довършване на площад „Георги 

Измирлиев“ до читалище „Напредък 1869“ и цялостно асфалтиране на улици. 

7. Превенция на бедствия и аварии. 

 

       

 


