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ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2022 г. 

 

 Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово 

съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. са следните: 

 

1.Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 10 681 479 лв. 

2.Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 578 900 лв. 

3.Целева субсидия за капиталови разходи     – 1 088 000 лв. 

4.Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища 

– 141 000 лв. 

Всичко: 13 489 379 лв. 

 

 Планираните средства за 2022 г. спрямо предоставените през 2021 г. за 

община Елхово са увеличени с 11,6 %, а в стойностно изражение с 1 406 842 лв., 

разпределени както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Получени средства 2021 г. 

съгласно  

ЗДБРБ 

2022 г. 

съгласно 

ЗДБРБ  

Изменение  

1. Обща субсидия за 

държавните дейности 

9 768 537 10 681 479 +912 942 

2. Изравнителна субсидия 

за местните дейности 

1 353 100 1 578 900 +225 800 

3. Целева субсидия за 

капиталови разходи 

819 900 1 088 000 +268 100 

4. Зимно поддържане и 

снегопочистване 

141 000 141 000 - 

 Всичко: 12 082 537 13 489 379 +1 406 842 

  

 

Разпределението на Общата субсидия за финансиране на държавните дейности 

по функции е както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Функции 2021 г. 

съгласно 

ЗДБРБ 

2022 г. 

съгласно 

ЗДБРБ 

Разлика  

1. Общи държавни служби 1 187 400 1 244 600 +57 200 

2. Отбрана и сигурност 176 667 188 822 +12 155 

3. Образование 6 779 574 7 329 537 +549 963 

4. Здравеопазване 204 095 209 326 +5 231 

5. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 

1 009 315 1 271 347 +262 032 

6. Култура 411 486 437 847 +26 361 

 Всичко: 9 768 537 10 681 479 +912 942 

  



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 1 029 бр. ученика и подготвителна 

полудневна група с 24 бр. деца разпределени в 54 паралелки; 

- 1 бр. професионална гимназия с 142 бр. ученика разпределени в 5 

паралелки; 

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

160 бр., деца 5-6 годишна възраст 173 бр., деца в яслена група 19 бр. 

разперделени в 18 групи; 

- общежитие на 41 ученика; 

- 1 бр. център за подкрепа и личностно развитие; 

- самостоятелна форма на обучение 31 ученика; 

- 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 

11%, стандартите за неспециализираните училища и професионалните гимназии 

са завишени с 12%, стандартите за ученик в друга форма на обучение (вечерна, 

самостоятелна и др.) са увеличени средно с 12,9%.  

Новият момент за функцията, който надгражда миналогодишното 

подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование в изпълнение 

на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно образование, е 

осигуряването на средства от държавата за периода април-декември за пълно 

освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжка на децата в 

детските градини. Разчетът за издръжката на дете е 650 лв. 

В община Елхово с изменение в Наредба № 7 съгласно решение 155/16/1 

по Протокол №16 от 25.03.2021 г. отпадна заплащането на такси за ползване на 

детски градини на територията на община Елхово, както на децата в 

задължителна предучилищна възраст, така и от останалите деца. Но сега с 

въвеждането на нов норматив за издръжка на дете в общинска детска градина 

или училище, се намалява размера на необходимите средства за издръжка на 

детските градини, която е местна отговорност. 

 

Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

Средствата във функция „Здравеопазване“ са за: 

- медицинско обслужване на учениците в общинските и държавни училища 

1 489 бр.;  

- медицинско обслужване на деца в общински детски градини 356 бр.; 



- медицинско обслужване на полудневна подготвителна група 25 бр.; 

- яслена група към детска градина 25 бр. деца; 

- предоставяне на детска кухня на 54 бр. деца. 

Стандартите за финансиране на дейностите в тази функция през 2022 г. са 

се увеличили от 1 април 2022 г. както следва: за медицинско обслужване в 

здравен кабинет на дете в целодневна детска градина в община с над 40 деца  - 

14% увеличение; на дете в полудневна детска градина и подготвителен клас в 

училище  - 13%; на ученик в общинско училище в община с над 300 ученика – 

15,8%; на яслена група към детска градина - 14,8%.  

 

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 2022 г. стандартите са завишени, като са разчетени средства за 

увеличение разходите за персонал във връзка минималната работна заплата от 1 

април 2022 г. и влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на 

труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги, които се финансират от държавния бюджет. За специализираните 

институции за предоставяне на социални услуги /Дом за стари хора/ 

увеличението на стандартите е с 38%. 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 38%, а при център за социална 

рехабилитация и интеграция 32%. Месечната помощ за ученик е в размер на 45 

лв., като е увеличена спрямо 2021 г. когато е 40 лв.  

Разкритата през 2021 г. делегирана от държавата дейност „Асистенска 

подкрепа“ продължава функционирането си, като и през тази година не се 

дължат такси от ползвателите на услугата. Капацитетът е 51 броя субсидирани 

потребители, а стандарта е завишен с 26,5%.  

 

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 5%, а на 

читалищата с 10%.  

 

 



Функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” 

 Финансирането на функцията е на база брой население по постоянен адрес 

15 791 души, кмет на община – 1бр., кметове на кметства – 7бр., кметски 

наместници – 11бр. Завишението на предоставените средства за функцията през 

2022 г. е 4,8%. 

 

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 2022 г. 

 

 Видове приходи Събрани 

приходи към 

31.12.2021 г. 

Планирани 

собствени 

приходи  

2022 г. 

1. Данъчни приходи, в т.ч. 1 071 043 982 500 

 - данък върху недвижимите имоти 185 874 180 000 

 - данък върху превозните средства 549 325 520 000 

 - данък при придобиване на имущество 300 050 250 000 

 - патентен данък 27 329 25 000 

 - туристически данък 8 445 7 000 

 - други данъци 20 500 

    

2. Неданъчни приходи, в т.ч. 2 005 352 1 931 595  

 - общински такси, в т.ч.  955 765 1 135 505 

       ТБО 774 915 953 005 

 - приходи и доходи от собственост 731 996 686 000 

 - приходи от продажба на земя, сгради и 

НДА 

255 770 118 800 

 - глоби, санкции, наказателни лихви 79 900 90 000 

 - внесени данъци в РБ -93 383 -130 110 

 - концесии 70 635 28 400 

 - други 4 669 3 000 

    

 Всичко собствени приходи: 3 076 395 2 914 095 

 

 

 



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

- Целева субсидия за капиталови разходи 

1. Основен ремонт ул.“Пирот“ и ул.“13-ти март“ в участъка от ул.“Ангел 

Кънчев“ до ул.“Беласица“       -       1 088 536 лв. 

        

- Собствени средства 

1. Закупуване на едноетажна масивна сграда, с.Изгрев  - 65 000 лв. 

2. Изграждане охранителна видеосистема на обекти в гр.Елхово- 30 000 лв. 

3. Закупуване на моторни косачки – с.Бояново – 2бр., с.Добрич – 2бр., 

с.М.Манастир – 2бр., с.Стойно – 2бр.     - 13 600 лв. 

4. Закупуване на метачна машина за почистване на улици и обществени 

територии – втора употреба      - 65 000 лв. 

5. Закупуване на самосвал – втора употреба    - 25 000 лв. 

6. Разработване програми и проекти     - 40 000 лв. 

7. Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване 

строителен надзор        - 30 000 лв. 

 

- Средства по ПМС 326/2021 г. 
1.Закупуване на Ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни 

органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи за 

МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД      - 40 000 лв. 

2. Закупуване на Автоматична система за обратна осмоза за МБАЛ“Св.Иван 

Рилски“ЕООД        - 60 000 лв. 

3. Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 - 55 503 лв. 

 

- Преходни обекти 

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

съфинансиране и получен трансфер от МРРБ   - 53 760 лв. 

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

          - 23 375 лв. 

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

 

 

 

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ  

 

1. Текущ ремонт на улична мрежа, гр.Елхово   - 420 000 лв. 

2. Бетониране алеи  гробищен парк    -   35 000 лв. 

3. Ремонт язовири       -   13 478 лв. 

4. Частично възстановяване тротоари улици с.Бояново -   51 000 лв. 

5. Ремонт детска площадка с.Лесово – възстановяване на счупени елементи и 

осветление        -     3 000 лв. 

6. Ремонт селска тоалетна с.Раздел    -     1 200 лв. 

7. Смяна дограма кметство с.Добрич – 2 бр.прозорци  -     1 500 лв. 

8. Частичен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“  -     1 500 лв. 



9.  Частичен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Ангел Вълев“  -     6 500 лв. 

10. Ремонт отоплителна инсталация ДГ“Надежда“  -  20 000 лв. 

11. Вътрешно измазване стаи и коридор ДСХ, с.Чернозем  -  22 000 лв. 

12. Вътрешно измазване стаи и коридор ЦНСТ    -  20 000 лв. 

 

 

 

СУБСИДИИ 

 

1. за текуща дейност спортни клубове     -  40 000 лв. 

2. за развитие читалищна дейност на територията на общината -  10 000 лв. 

3. за МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД     -        100 000 лв. 

4. за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД   - 25 000 лв. 

  

 

 

ПОМОЩИ 

 

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

2. за възстановяване на част от разходите по погребения  -   18 000 лв. 

3. за възстановяване на част от разходите за погребални услуги на починали от 

COVID-19 в размер до 300 лв.      -   17 000 лв. 

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

репродуктивни проблеми      -   10 000 лв. 

 

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ/ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2022 г. 

 

І. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020:  

1. проект Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в 

град Елхово по ПРСР (МИГ) 

2. проект 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) 

3. проект 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) 

 

За изпълнение на проектите са планирани оборотни средства в общ размер 

на 565 000 лв. 

 

ІІ. По Оперативна програма „Региони в растеж“  

1. проект „Създаване на условия за качествено професионално образование, 

чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на 



Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство 

„Ернесто Че Гевара“  

Планираните оборотни средства са в размер на 290 000 лв.  

 

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

следните проекти: 

1. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Елхово  

2. Приеми ме 2015 

3. Механизъм „Лична помощ“ 

Планираните оборотните средства през годината са в размер на 25 000 лв. 

 

 

 

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022 г. 

 

1. Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Дом за стари хора, 

с.Чернозем“ към Фонд „Социална закрила“ 

2. Проект „Основен ремонт на улична мрежа в гр.Елхово: Етап първи 

ул.“Черно море“ от ул.“Чаталджа“ до ул.“Драгоман“ по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 

3. Проект „Основен ремонт на улична мрежа в гр.Елхово: Етап втори 

ул.“Черно море“ от ул.“Драгоман“ до ул.“Ал.Стамболийски“ по Програма 

за развитие на селските райони 2014 -2020 

 

 

 

 


