
Д О К Л А Д 

по подготовката и съставянето на проектобюджета на Община Горна 

Оряховица за 2021 година 

 

Бюджет 2021 ще бъде първият общински бюджет съставен, приет и 

изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Кризата с Covid-

19 предизвика значително намаление на постъпленията в общинските бюджети, 

поради въвежданите ограничителни мерки за бизнеса и населението и увеличени 

непредвидени разходи, за преодоляване на последиците. 

Проектът за бюджет на общината е разработeн съгласно изискванията на 

Закона публичните финанси, единните разходни стандарти за делегираните от 

държавата дейности определени за 2021 г. определени с решение на 

Министерски съвет №790/30.10.2020 г., Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г., ПМС №331/26.11.2020 г. за определяне на 

минимална работна заплата в размер на 650 лв., ПМС №408/23.12.2020 г. за 

изпълнение на държавния бюджет.  

Новостите в 2021 година:  

 С промени в ЗМСМА отново се връща реда, общински съвет да 

одобрява показателите по чл.45, ал.1, т.2. от Закона за публичните 

финанси и бюджетите на кметствата.  

 Намален е годишния данък върху таксиметров превоз на 300 лв. 

  Въвежда се нов стандарт за делегирана от държавата дейност – 

Асистентска подкрепа. Предвиждат се допълнителни трансфери за 

администриране на механизма Лична помощ.  

 Увеличен е размерът на присъдената издръжка на 90 лв.  

 Общините следва да приемат план за интегрирано развитие за 

периода 2021-2027 година, който ще обединява елементи от 

общинския план за развитие и интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие. 

Съгласно заповед на Кмета на Община Горна Оряховица № 

3474/19.10.2020 г. са проведени разговори и са разгледани всички предложения 

от кметове на населени места, читалищни настоятелства, общински предприятия, 

ДКЦ, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, училища, детски градини, сдружения, граждани 

и др. Исканията на повечето от тях са предвидени за изпълнение, като са 

обвързани с национални, регионални и местни стратегически документи. От 

държавата Община Горна Оряховица ще получи 3 626 581 лв. повече спрямо 

2020 г. Най-голям ръст и приоритет е даден на социалните услуги и 

здравеопазването. 

  

Изравните 
лна 
субсидия 

Средства за 
зимно 
поддържане 

Капиталова 
субсидия 

Образо 
вание Отбрана 

Здравео-
пазване 

Социални 
дейности Култура  

Администра 
ция общ обем 

2020 2 589 300 108 200 715 800 14 520 014 172 977 1 124 896 2 470 492 689 040 1 614 100 24 004 819 

2021 2 594 100 116 600 802 000 16 418 400 190 600 1 375 800 3 354 400 757 900 2 021 600 27 631 400 

в повече 4 800 8 400 86 200 1 898 386 17 623 250 904 883 908 68 860 407 500 3 626 581 

% зави 
шение 0.2 7.8 12.0 13.1 10.2 22.3 35.8 10.0 25.2   

 

Делът на общинските приходи в националния бюджет, без средствата от 

ЕС, ежегодно намалява от 6,4% през 2016 г. до 5,8 % през 2019 г. 
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Основните приоритети на Община Горна Оряховица за 2021 г. ще 

бъдат: 

• Втора фаза, а именно биологична рекултивация на сметището в местност 

Бабенец 

• Реконструкция и модернизация на „НЧ Братя Грънчарови - 2002“, 

Изграждане на Кризисен център и обновяване на Градската градина 

• Проектиране на нова спортна зала и енергийна ефективност на училища, 

детски градини и читалища и обходен път, с цел реализиране на проекти 

през новия програмен период 

• Съчетаване на процеса преброяване на населението с установяване на 

ползвателите на услугите финансирани от такса битови отпадъци 

 

Общият размер на първоначалния бюджет на общината за 2021 г. е 41 840 178 

лева. 

 

 

Бюджет 2021 - макрорамка 
   мярка: лева 

Наименование  Бюджет 2021 г.  

 Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

Общо 

І. Приходи 26984252 14855926 41840178 

1. Държавни приходи 24118656 0 24118656 
Обща субсидия за държавни дейности 24118656  24118656 
Неданъчни приходи   0 
2. Общински приходи 13000 14855926 17721522 
Имуществени данъци  3880100 3880100 
Неданъчни приходи  5553173 5553173 
Обща изравнителна субсидия  2594100 2594100 
Зимно поддържане  116600 116600 
Целева субсидия за кап. разходи 13000 789000 802000 
Заеми   2651000 2651000 
Погашения на заеми  -870185 -870185 
Придобиване на дялове  -162660 -162660 
Временни безлихв.заеми от/за бюджета 74-76 00 -3225024 -3225024 
Преходен остатък 3201713 3618419 6820132 
Друго финансиране /-/  -81600 -81600 
Възстановяване към ЦБ -35744  -35744 
Временно съхранявани средства -313373 -6997 -320370 

ІІ. Разходи 26984252 14855926 41840178 
Функция І "Общи държавни служби" 2025078 1701687 3726765 
Функция ІІ "Отбрана и сигурн." 1178095 35897 1213992 
Функция ІІІ "Образование" 17714479 970786 18685265 
Функция ІV "Здравеопазване" 1555830 110000 1665830 
Функция V "Соц.осиг.подпом и грижи" 3728281 880618 4608899 
Функция VІ "Жил. стр., БКС и ООС" 0 7124918 7124918 
Функция VІІ"Почивно дело,култ.и рел. дейн." 782220 3164153 3946373 
Функция VІІІ "Икон.дейности и услуги" 269 829867 830136 
Функция ІХ "Разх.,неклас.в др.функции"  38000 38000 
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Държавна дейност - приходи 

Спрямо 2020 г. общината получава 3 527 181 лв. повече за държавно 

делегирани дейности: 

1 898 386 лв. повече за образование; 17 623 лв. повече за дейности 

свързани отбрана, полиция, бедствия и аварии; 250 904 лв. повече за детски ясли 

и медицински сестри в здравни кабинети; 883 908 лв. повече за социални услуги, 

повишени са стандартите на всички услуги; 407 500 лв. повече за 

администрация; 68 860 лв. повече за читалищата.  

От целевата субсидия за капиталови разходи ще бъдат отделени 13 000 лв. 

за ремонт на читалища. Общината приключва 2020 година с 3 201 713 лв. 

преходен остатък. В централния бюджет ще бъдат възстановени 35 744 лв. 

според указания на Министерство на финансите. Средствата по проекти на 

училищата са временно съхранявани и заедно с тях приходите с държавен 

характер за 2021 година са в размер на  26 984 252 лв. 

 

По разхода за държавна дейност: 

 Разходите за персонал и социални осигуровки са базирани на одобрена 

минимална работна заплата в размер на 650 лв., единни разходни стандарти  и 

заложено увеличение на стандартите средно с 10 %. Средствата за 

администрацията на 14 населени места предоставени от държавата са 2 025 078 

лв. 

 За дейностите на Постоянната комисия за борба с противообществените 

прояви, издръжката на районните инспектори, денонощните оперативни 

дежурни, доброволен отряд и военния отдел ще получим 1 178 095 лв. от 

държавата. Част от тях са разполагаем преходен остатък 888 142 лв., с който ще 

се продължат ремонтите в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и ремонтите на улици в с. 

Драганово. 

 В сферата на образованието за 2021 г. има завишение на единните 

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

подкрепа за личностно развитие. Бюджетът за образование от държавата ще е 

17 714 479 лв. Предстоят мащабни ремонти в СУ „Вичо Грънчаров“ за 314 861 

лв. 

 В системата на здравеопазването има увеличение на стандартите на 

детските ясли и детските кухни и здравните кабинети с 22%. Средствата за 2021 

г. са – 1 555 830 лв. Ще бъдат продължени ремонтите в детски ясли, основно 

отоплителните инсталации и ремонт на здравен кабинет в детската градина в 

гр.Долна Оряховица. 

 Работата в социалната сфера е обезпечена с бюджет от 3 728 281 лв. Има 

увеличение на стандартите за дневните центрове, домовете за пълнолетни лица, 

центъра за настаняване от семеен тип на младежи с увреждания, центъра за 

обществена подкрепа, защитеното жилище и приюта. От преходни остатъци ще 

бъде направен ремонт на спални помещения и ремонт по фасадата в Дома за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Драганово; ремонт на покрив в 

дневните центрове. Проект от Оперативна програма „Храни“ ще продължи да 

осигурява топла храна на самотно живеещи лица и семейства с минимални 

пенсии. Използват се всички възможности на програми финансирани от Бюро по 
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труда и Министерство на труда и социалната политика. По тях работят лица с 

увреждания, трайно незаети, лица с недостиг на трудов и осигурителен стаж за 

придобиване право на пенсия и др. 

 Средствата за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за 

2021 са 782 220 лв. Читалищата ще получат повече средства от увеличение на 

стандарта. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Просвета-1906“, с. Г. г. Тръмбеш, 

НЧ „Съгласие-1905”, с. Писарево и НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ със средства 

от ЕС.  

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 

Общинските приходи се формират от имуществени данъци, патентен 

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

капитални вложения. За 2021 г. общината получава 99 400 лв. повече от 

държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 

14 855 926 лв.   

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 3 880 

100 лв. Данъчните ставки не са променяни и се запазват тези от 2020 г. 

Плановият размер на неданъчните приходи е 5 553 173 лева. Отпада такса за 

ползване на детската кухня и таксата за радиоточки. Минимално е увеличена 

такса битови отпадъци, поради нарастване на задължителната минимална 

работна заплата за страната. 

Размера на общата изравнителна субсидия е 2 594 100 лв. Средствата за 

зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 116 600 лв. 

Предстоящите заеми от финансови институции и временните безлихвени 

заеми са свързани с изпълнението на проектите от инвестиционната програма на 

Община Горна Оряховица, проекти по оперативни програми, изплащане на 

техниката за метене, миене и зимно поддържане. 

Разходите за общински дейности са до размера на планираните приходи: 

 издръжка на кметствата, помощи за двойки с репродуктивни 

проблеми, фонд за млади лекари и медицински сестри, помощи за семейства с 

новородени деца, помощи за постижения на талантливи и даровити деца, за 

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

войните, пълната издръжка на общински съвет – 1 701 687 лв.; 

 издръжка на детски градини, Център за подкрепа за личностно 

развитие и средства за дофинансиране на училища поради наличие на маломерни 

и слети паралелки – 970 786 лв. 

 издръжка на детски ясли – 110 000 лв.; 

 пълната издръжка на Домашен социален патронаж, клубове на 

пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост, Приют за бездомни, 

ученическо и столово хранене  – 880 618 лв.;  

 за благоустрояване, ремонт улици, чистота, опазване на околната 

среда, Общинско предприятие „Пътно поддържане, инфраструктура и 

озеленяване“ – 7 124 918 лв. От тях ще бъдат извършени капиталови разоди за 

над 1 680 000 лв., като основната инвестиция е със средства от държавата е 

2 000 000 лв. за ремонт на улици – основен и текущ.  
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 пълната издръжка на Общинско предприятие „Младежки дейности, 

спортни имоти и прояви“, спортни бази, стадион, игрища, спортни клубове, 

радио, библиотеки, музеи, галерия, Общинско предприятие „Обреди“ и културни 

прояви  – 3 164 153 лв. 

 общинска охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на 

туристическо дружество, борба с бездомните кучета – 829 867 лв. 

 разходи за лихви – 38 000 лв. 

Инвестициите в дълготрайни активи за 2021 година са 10 805  500 лв. и 

450 000 лв. в текущ ремонт на улици. 

Разпределени по източници на финансиране средствата са: 

 6 319 500 лв. средства от Европейския съюз  

 4 486 000 лв. финансирани с пет източника – 802 000 лв. целева 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. от републиканския 

бюджет, собствени средства в делегираните от държавата дейности 

– 339 078 лв., целеви средства от 2020 г. – 3 157 771 лв.; средства от 

продажба на активи 132 674 лв., от местни данъци и такси – 54 470 

лв. 

Засегнати са всички ключови дейности, а именно: 

  ФУНКЦИЯ І  Общи държавни служби 55000 

  Д.122  Общинска администрация 55000 

1 Основен ремонт кметство гр.Долна Оряховица 10000 

2 Основен ремонт кметство с.Върбица 10000 

3 Основен ремонт покрив кметство с.Стрелец 5000 

4 Основен ремонт покрив кметство с.Крушето 10000 

5 Основен ремонт покрив кметство с.Паисий 5000 

6 Основен ремонт на сграда към кметство с.Янтра 15000 

  ФУНКЦИЯ ІI   Отбрана и сигурност 888142 

  
Д.284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии 888142 

7 Укрепване на сграда на МБАЛ Св.Иван Рилски 719909 

8 

Възстановяване на ул. Райко Даскалов, ул. Янтра, ул. Пирин, ул. Цар 
Освободител и ул.Хаджи Димитър, с.Драганово,  - ПМС №284/15.11.2019 г. 
и ПМС №250/04.09.2020 г. 168233 

  ФУНКЦИЯ ІII  ОБРАЗОВАНИЕ 48509 

  Д.311 Детски градини     48509 

9 Основен ремонт на отоплителна инсталация ДГ "Здравец" с.Първомайци 33509 

10 Реконструкция на сграда ДГ с. Г.д.Тръмбеш 15000 

  ФУНКЦИЯ ІV Здравеопазване 180000 

  Д.431 Детски ясли 180000 

11 Основен ремонт на кабинети и спални помещения ДЯ "Зорница" 15000 

12 
Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помешения 

ДЯ "Еделвайс" 80000 

13 
Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помешения 

ДЯ "Зорница" 85000 

  ФУНКЦИЯ V  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 94140 

  Д.551 Дневни центрове за лица с увреждания 53500 
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14 
Основен ремонт покрив дневни дентрове за деца и пълнолетни лица с 

увреждания 53500 

  Д.541 Домове за възрастни хора с увреждания 40640 

15 Ремонт на площадка в ДПЛУИ с.Драганово 15000 

16 Основен ремонт стена в ДПЛУИ с.Драганово 11000 

17 
Основен ремонт на подове в седем броя спални помещения, ДПЛУИ, 

с.Драганово 14640 

  
ФУНКЦИЯ VІ  ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2040000 

  Д.606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 1590000 

18 Основен ремонт на ул. "Раховец" с. Правда 15000 

19 Основен ремонт на ул. "Клокотница" с. Първомайци 25000 

20 
Ремонт, реконструкция на улици и общински пътища на територията на 

община Горна Оряховица 1550000 

  ФУНКЦИЯ VІI  ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 65500 

  Д.714 Спортни бази за спорт за всички 52500 

21 Ремонт съблекални към стадион в с.Поликраище 16500 

22 Основен ремонт на стадион гр. Долна Оряховица 36000 

  Д.738 Читалища 13000 

23 Основен ремонт на НЧ "Просвета-1906", с.Г.г.Тръмбеш 5000 

24 Основен ремонт на НЧ „Съгласие-1905”, с.Писарево 8000 

  ФУНКЦИЯ VІІІ  ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 10000 

  Д.898  Други дейности по икономиката 10000 

25 
Основен ремонт на покрив УПИ XIV - 664, кв.78 по плана на 

с.Поликраище 10000 

  § 52-00 Придобиване на ДМА 1309552 

  ФУНКЦИЯ І  ОБЩО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 80000 

  Д.122   Общинска администрация 20000 

26 Доставка на копирни машини 2 броя 12000 

27 Доставка на котел за отопление за кметство с.Драганово 8000 

  Д.123  Общински съвети  60000 

28 Доставка на преносими компютри 60000 

  ФУНКЦИЯ ІI   Отбрана и сигурност 80458 

  
Д.283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 

от бедствия и аварии 78228 

29 Укрепване на подпорна стена на ул.Цар Асен 7-11, гр.Горна Оряховица 78228 

  
Д.282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности 2230 

30 Доставка на преносим компютър 950 

31 
Доставка на компютърна конфигурация - настолен компютър, монитор и 

принтер 1280 

  ФУНКЦИЯ V  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 31200 

  
Д.589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта 7200 

32 Доставка на два броя климатици за услугата Асистентстка подкрепа 2400 

33 
Доставка на преносими компютри 3 броя за услугата Асистентстка 

подкрепа и две мултифунционални устройства 4800 
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  Д.524 Домашен социален патронаж 24000 

34 Доставка на лекотоварен автомобил за ДСП 24000 

  
ФУНКЦИЯ VІ  ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 43420 

  Д.603  Водоснабдяване и канализация 20000 

35 
Изграждане на канализация по улици в гр.Д.Оряховица, община Горна 

Оряховица 20000 

  
Д.619 Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие 5000 

36 Подмяна на автобусна спирка в с.Крушето 5000 

  Д.622 Озеленяване  12300 

37 Доставка на моторен храсторез 6 броя за ОП ППИО 10440 

38 Доставка на комбинирана система за кастрене за ОП ППИО 1860 

  Д.623 Чистота  6120 

39 
Рекултивация на депо за битови отпадъци местност "Бабенец", община 

Горна Оряховица 6120 

  ФУНКЦИЯ VІI  ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 1074874 

  Д.714 Спортни бази за спорт за всички 1037874 

40 Доставка на бидон на стадион Локомотив 26000 

41 
Проектиране и изграждане на захранване с топла вода на бани в стари 

съблекални 10000 

42 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект 
"Мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. 
Поликраище и с.Първомайци в община Горна Оряховица - ПМС 
141/26.06.2020г. 666274 

43 Изграждане на игрище с изкуствена настилка гр.Горна Оряховица 350000 

  Д.745 Обредни домове и зали 37000 

44 Изграждане на ограда гробищен парк гр.Долна Оряховица 15000 

45 Изграждане на ограда гробищен парк с.Писарево 7000 

46 Изграждане на ограда гробищен парк с.Драганово 15000 

  § 53-00  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 244750 

  
ФУНКЦИЯ VІ  ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 47350 

  Д.603  Водоснабдяване и канализация 16000 

47 

Проектиране на канализация в гр. Долна Оряховица по части от улици: 
ул. Патриарх Евтимий, ул. Червен бряг, ул. Опълченска, ул. Тракия, ул. 
Янтра, ул. Крайбрежна, ул. Средец, ул. Стара планина, ул. Филип Тотю, ул. 
Бенковски, ул. Вардар, ул. Райко Даскалов, ул. Г. С. Раковски, ул. Хан 
Аспарух, ул. Трети март, ул. Кубрат, ул. Васил Друмев, ул. Средна гора, ул. 
Даскал Димитър 6000 

48 

Проектиране на обект "Разширение на канализационна мрежа за 
квартали в част от ж.к. "Пролет", западна и източна периферия, гр. Горна 
Оряховица, община Горна Оряховица. 10000 

  
Д.619 Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие 31350 
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49 
Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна 

Оряховица 31350 

  ФУНКЦИЯ VІI  ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 112400 

 Д.714 Спортни бази за спорт за всички 112400 

50 
Проектиране на обект "Изграждане на футболно игрище в УПИ I кв.199 

по плана на гр.Горна Оряховица" 11400 

51 
Идеен проект за изграждане на нова спортна зала в УПИ I кв.199 по 

плана на гр.Горна Оряховица 50000 

52 Проект за енергийна ефективност на спортна зала Никола Петров 48000 

 ФУНКЦИЯ VІІІ  ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ  

 
Д.832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата 85000 

53 
Изготвяне на парцеларен план за обект Северен обходен път на гр.Горна 

Оряховица 28000 

54 
Техническо задание с ПП-предпроектни проучвания на Северен обходен 

път на гр.Горна Оряховица 27500 

55 
Идеен проект на новите участъци на Северен обходен път на гр.Горна 

Оряховица 29500 

  Обща сума на капиталовите разходи: 4485993 

 

Спазени са основните принципи при разработката на годишния финансов 

план: 

 Бюджетът е балансиран 

 Целевите приходи се използват само по предназначение 

 Поемането на нови отговорности е само след осигурено 

финансиране 

 

Проектите финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се 

изпълняват през настоящата година са: 

 Предоставяне на услугата Приют 

 Топъл обяд 

 Патронажна грижа + за възрастни хора и лица с увреждания 

 Компонент 4 - за преодоляване последиците от пандемията 

 Реконструкция на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ 

 Реконструкция на Градска градина – проект „По-добра паркова среда“ 

 Изграждане на Кризисен център 

 Актуализация на програмата за управление и подобряване качеството на 

атмосферния въздух 

 Нулеви отпадъци 

 Приеми ме 

 

Подадени за одобрение проекти: 

 Арт уейв – наследство, култура, традиционни занаяти 


