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ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2020 г. 

 

 Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет на община 

Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 г. са 

следните: 

 

1. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности –  

8 237 280 лв. 

2. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности –  

1 211 700 лв. 

3. Целева субсидия за капиталови разходи –  

730 000 лв. 

4. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските 

пътища – 131 000 лв. 

 
Всичко: 9 273 002 лв. 

 

 

 

 Планираните средства за 2020 г. спрямо предоставените през 2019 г. 

за община Елхово са увеличени с 11,2 %, а в стойностно изражение с   

1 036 978 лв., разпределени както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Получени средства 2019 г. 

съгласно  

ЗДБРБ 

2020 г. 

съгласно  

ЗДБРБ 

Изменение  

1. Обща субсидия за 

държавните дейности 

7 297 402 8 237 280 +939 878 

2. Изравнителна субсидия 

за местните дейности 

1 185 300 1 211 700 +26 400 

3. Целева субсидия за 

капиталови разходи 

678 000 730 000 +52 000 

4. Зимно поддържане и 

снегопочистване 

112 300 131 000 +18 700 

 Всичко: 9 273 002 10 309 980 +1 036 978 

  

 

 

 

 

 



Разпределението на Общата субсидия за финансиране на държавните дейности 

по функции е както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Функции 2019 г. 

съгласно 

ЗДБРБ 

2020 г. 

съгласно 

ЗДБРБ 

Разлика  

1. Общи държавни 

служби 

869 700 836 700 -33 000 

2. Отбрана и сигурност 131 930 165 812 +33 882 
3. Образование 5 214 724 6 029 023 +814 299 
4. Здравеопазване 143 486 163 342 +19 856 
5. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
593 848 667 013 +73 165 

6. Култура 343 714 375 390 +31 676 

 Всичко: 7 297 402 8 237 280 +939 878 
 

 Финансирането на държавните дейности е на база утвърдени единни 

разходни стандарти и натурални показатели. 

  

Функция „ОБРАЗОВАНИЕ” 

Предоставените държавни средства за функцията ще се използват за: 

- 5 бр. неспециализирани училища с 1 112 бр. ученика и подготвителна 

полудневна група с 32 бр. деца; 

- 1 бр. професионална гимназия с 132 бр. ученика; 

- 3 бр. детски градини с 4 филиала по села, в т.ч. деца 2-4 годишна възраст 

188 бр., деца 5-6 годишна възраст 154 бр., деца в яслена група 30 бр.; 

- общежитие на 41 ученика; 

- самостоятелна форма на обучение 36 ученика; 

- 1 бр. център за подкрепа и личностно развитие; 

- подобряване на материалната база в училищата; 

- подпомагане храненето на децата  от подготвителните групи и учениците от 

І-ІV клас; 

- осигуряване целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІ 

клас; 

- ресурсно подпомагане; 

- занимания по интереси; 

- стипендии. 

Стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 15%, 

стандартите за неспециализираните училища и професионалните гимназии са 

завишени с 16%, стандартите за ученик в друга форма на обучение (вечерна, 

самостоятелна и др.) са увеличени средно с 18%. Допълващият стандарт за 

материална база запазва нивото си от 2019 г. 

 

Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

Средствата във функция „Здравеопазване“ са за: 



- медицинско обслужване на учениците в общинските и държавни училища 

1 520 бр.;  

- медицинско обслужване на деца в общински детски градини 342 бр.; 

- медицинско обслужване на полудневна подготвителна група 32 бр.; 

- яслена група към детска градина 30 бр. деца; 

- предоставяне на детска кухня на 40 бр. деца. 

Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски 

градини и училища са завишени с 10%, а тези за яслена група към детска 

градина и детска кухня с 11%. Разчетени са средства за увеличение на разходите 

за персонал с 10 на сто. 

 

Функция „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ” 
Държавното финансиране на функцията осигурява дейността на 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални 

услуги, предоставяни в общността – общо 79 броя места: 

- дом за стари хора – капацитет 16 бр.; 

- център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 35 бр.; 

- защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 6 бр.; 

- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 

капацитет 8 бр.; 

- център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 

капацитет 14 бр.; 

- месечна помощ на ученик в центровете за настаняване от семеен тип – 22 

броя. 

През 2020 г. стандартите са завишени диференцирано. За 

специализираните институции за предоставяне на социални услуги /Дом за стари 

хора/ увеличението на стандартите е с 10%. За социалните услуги предоставяни 

в общността средното увеличение е 14%. Стандартите за защитено жилище за 

лица с умствена изостаналост и центрове за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с и без увреждания завишението е 15%, а при център за социална 

рехабилитация и интеграция 8%. Месечната помощ за ученик е в размер на 35 

лв., като запазва нивото си от 2019 г. Разчетените средства за увеличение на 

разходите за персонал са с 10%. 

 

Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” 

Средствата са предназначени за обезпечаване дейността на: 

- 11 бр. читалища с 25 субсидирани бройки; 

- 1 бр. музей с регионален характер с 6 субсидирани бройки. 

Стандартите за музеите с регионален характер са завишени с 8,6%, а за 

читалищата с 10% във връзка с увеличението на разходите за персонал с 10 на 

сто. 

 

Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” 

 Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 

16 031 души, кмет на община - 1, кметове на кметства – 7. Средствата за  

кметски наместници по населени места ще бъдат осигурени допълнително през 



годината съгласно чл.17 от ПМС№381/30.12.2019 г. Поради това средствата за 

функцията  са намалени с 33 000 лв. 

И тази година е диференцирано предоставяне на средствата а именно: за 

кметове и за служители в общинска администрация. 

 

Функция „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” 

 Към функцията се отнасят разходите за: 

- 5 бр. оперативни дежурни; 

- 2 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление; 

- издръжка офис военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия; 

- МКБППМН и обществени възпитатели 7 бр.; 

- издръжка детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори; 

-застраховка срещу злополука, екипировка и обучение на доброволни 

формирования – 15 бр. 

 

 

 

 
ПЛАНИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 г. 

 

 Видове приходи Събрани 

приходи към 

31.12.2019 г. 

Планирани 

собствени 

приходи  

2020 г. 

1. Данъчни приходи, в т.ч. 852 810 940 500 

 - данък върху недвижимите имоти 177 352 180 000 

 - данък върху превозните средства 484 038 520 000 

 - данък при придобиване на имущество 154 755 200 000 

 - патентен данък 31 622 35 000 

 - туристически данък 4 863 5 000 

 - други данъци 180 500 

    

2. Неданъчни приходи, в т.ч. 1 848 259 1 849 666 

 - общински такси, в т.ч.  818 629 1 055 037 

       ТБО 651 892 861 537 

 - приходи от управление на общинско 

имущество 

596 651 743 000 

 - приходи от продажба на земя, сгради и 

НДА 

349 345 51 633 

 - глоби, санкции, наказателни лихви 86 328 100 000 

 - внесени данъци в РБ -61 583 -140 004 

 -концесии 31 36 35 000 

 -дарения 23 710 0 

 - други 3 443 5 000 

    

 Всичко собствени приходи: 2 701 069 2 790 166 



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

- от Целева субсидия за капиталови разходи 

 

1. Реконструкция водопровод ул.“Вардар“, ул.“Ж.Петков“, ул.“Асен Златаров“ и 

ул.“П.Хилендарски“ в участъка от ул.“Асен Златаров“ до ул.“Ангел Вълев“ 

         - 647 625 лв.  

2. Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД 

         -   82 375 лв. 

 

- от Собствени средства 

 

1.Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД  

-  16 475 лв.  

2. Разработване на програми и проекти   - 66 613 лв. 

3. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на 

строителен надзор       - 30 000 лв. 

4. Закупуване на тепих за многофункционална спортна зала - 15 000 лв. 

5. Изготвяне на лесоустройствен проект за периода от 2021 до 2030 година 

         - 36 000 лв. 

6. Закупуване на автомобил – втора употреба - СиГС - 15 000 лв. 

7. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти по ОП“Региони в 

растеж“        - 3 700 лв. 

8. Обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на 

техническите характеристики по чл.169 от ЗУТ на общинска образователна 

инфраструктура за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“ - 5 500 лв. 

9. Закупуване на PVC тента ДГ“Невен“, ул.Славянска“ и ул.“Ангел Вълев“ 

- 7 000 лв. 

10. Система за видеонаблюдение ДГ“Надежда“ и ДГ“Невен“, ул.Славянска“ и 

ул.“Ангел Вълев“        -  10 000 лв. 

11. Закупуване на кухненско оборудване ДГ“Надежда“ - 7 000 лв. 

 

 

- Преходни обекти 

 

1. Закупуване на лек автомобил Социална кухня -   18 000 лв. 

2. Изработване на Общ устройствен план на община Елхово – 35% общинско 

съфинансиране и получен трансфер от МРРБ - 51 610 лв. 

3. Извършване на ново обследване за енергийна ефективност на сградите 

въведени в експлоатация по ОП“Региони в растеж“ - 59 500 лв. 

4. Обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на 

техническите характеристики по чл.169 от ЗУТ на многофамилни жилищни 

сгради за кандидатстване по ОП“Региони в растеж“    

       - 30 000 лв. 

5. Изготвяне на Генерален план за организация на движението и проект за 

подробен план за организация на движението на гр.Елхово, община Елхово 

         - 18 180 лв. 



 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  

ПРИХОДИ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 

1. Асфалтови кърпежи      -   60 000 лв. 

2. Благоустрояване междублокови пространства   - 200 000 лв. 

3. Чакълиране улици и машинен кърпеж улици в селата - 170 000 лв. 

4. Пътна маркировка      -   30 000 лв. 

5. Материали за ремонт тротоари, гр.договори                   -           10 000 лв. 

 

 

 

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ  

 

1. Бетониране на чакълирани алеи в  гробищен парк  - 40 000 лв. 

2. Ремонт сграда ул.“Пирот“    - 10 000 лв. 

3. Ремонт язовири      - 20 000 лв. 

4. Текущи ремонти по населени места   - 156 892 лв.  

5. Ремонт паметници с.Гранитово, с.Жребино, с.Изгрев, с.Мелница и 

с.Чернозем       - 4 600 лв. 

6. Закупуване на щори и телевизор за Клуб на пенсионера мъже – 1 700 лв. 

7. Смяна на балатум и обзавеждане Клуб на пенсионера жени – 1 314 лв. 

8. Ремонт покрив кметство с.В.Поляна    -  12 000 лв. 

9. Смяна входна врата кметство с.Лесово  -  1 000 лв. 

10.  Външно измазване тоалетни и смяна 2бр. врати с.Чернозем – 1 500 лв. 

11.  Ремонт санитарни възли сграда ул.“Калоян“№13  - 15 000 лв. 

12. Ремонт и обзавеждане за стая ул.“Калоян“№13 – Детска педагогическа 

стая и секретар МКБППМН     -  5 000 лв. 

13. Обзавеждане стая заседания ул.“Калоян“№13 на МКБППМН – 5 000 лв. 

14. Текущ ремонт и материали „Медицински център №1-Елхово“ЕООД  

-   10 000 лв. 

 

 

СУБСИДИИ 

 

1. за текуща дейност спортни клубове     -  50 000 лв. 

2. за развитие читалищна дейност на територията на общината -  12 000 лв. 

3. за финансово подпомагане МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД -        200 000 лв. 

 

 

ПОМОЩИ 

 

-  еднократни помощи по решение на Общински съвет  -   12 000лв. 

- за възстановяване на част от разходите по погребения  -   15 000лв. 

- финансово подпомагане на „ин-витро“ процедури на семейства с 

репродуктивни проблеми      -   10 000лв. 

 



 
ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

 

І. По Оперативна програма „Региони в растеж“ се изпълняват следните 

проекти: 

1. „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Регионална 

дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ 

2. „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ 

Планираните оборотни средства са в общ размер на 323 178 лв. 

 

ІІ. По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ се изпълнява проект 

“Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води 

/ПСОВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град 

Елхово”.  Планираните оборотните средства през годината са в размер на        

500 000 лв. 

Предстои стартиране изпълнението и на проект „Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на 

територията на община Елхово“. 

 

ІІІ. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 община Елхово 

през 2020 г. предстои реализирането на следните проекти:  

1. Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово по ПРСР 

2. Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град 

Елхово по ПРСР (МИГ) 

3. Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в община Елхово 

по ПРСР (МИГ)  

(4 броя детски площадки в гр.Елхово и 4 броя по населени места – 

с.Бояново, с.Мелница, с.Гранитово и с.Изгрев) 

4. Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя 

читалища в община Елхово по ПРСР  

(находящи се в с.Гранитово, с.М.Манастир и с.Трънково) 

5. Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град 

Елхово по ПРСР (МИГ)  

За изпълнение на проектите са планирани оборотни средства в общ размер 

на 117 213 лв. 

 

ІV. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се изпълняват 

следните проекти: 

1. „Патронажна грижа“ – 45 000 лв. 

2. „Нова възможност за младежка заетост“ – 30 000 лв. 

По Програмата се изпълняват и проект „Приеми ме 2015“ и проект 

„Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“. 

 


