
ПРОЕКТ 

НА БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО

КАК ГО НАПРАВИХМЕ?



В изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2, 3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, 
ал. 1, т. 2, буква а-д от Закона за публичните финанси са разработени бюджети на кметствата и населените места с 
кметски наместници;

Община Шумен предложи проект на изменение и допълнение в Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, като при определяне на разходите на кметствата и населените места с кметски наместници
за една бюджетна година се използват следните обективни критерии:

1. Брой население в кметството по постоянен адрес;

2. Брой заети лица;

3. Площ на кметство;

4. Дължина на уличната мрежа;

5. Обща годишна консумация - улично осветление;

6. Наличие на читалище, детска градина и училище;

7. Сметосъбиране и сметоизвозване - тон отпадъци;

8. Финансово-счетоводните данни за кметствата и населените места с кметски наместници през предходната
бюджетна година.

Освен тези критерии при разработване на бюджетните разходи на кметствата и населените места с кметски
наместници са включени и средства за ремонти на техническа, социална инфраструктура и за дейности от местно
значение, формирани от: 

- 30% от постъпленията от продажбата от §40-00 на общински нефинансови активи да се използват за 
финансиране на изграждане, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 
територията на съответните кметства и населени места с кметски наместници;

- 30% от постъпленията от разпореждане с друго общинско имущество(наеми, аренда на земеделска земя и горски
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост) да се 
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните кметства и населени места с кметски
наместници.

В Общински съвет ще бъдат предложени за одобрение бюджети по кметства в формат и вид както следва: 



Обща Община: 7710 План:Предварителен Година: 2021

Име  на параграф
Код на 

параграф

Предварит

елен 
годишен 
план

Стойност I-
во 

тримесечие

Стойност II-
ро 

тримесечие

Стойност 
III-то 

тримесечи

е

Стойност IV-
то 

тримесечие

Заплати и възнаграждения за персонала, нает  по трудови и служебни правоотношения0100 16252 4875 4063 3251 4063

заплати и възнаграждения на персонала нает  по трудови правоотношения 0101 16252 4875 4063 3251 4063

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0500 3124 937 781 625 781

осигурителни вноски от  работодатели за Държавното обществено осигуряване0551 3124 937 781 625 781

Издръжка 1000 2035 612 508 407 508

материали 1015 200 60 50 40 50

вода, горива и енергия 1016 1040 312 260 208 260

разходи за външни услуги 1020 520 156 130 104 130

командировки в  страната 1051 275 82 68 57 68

21411 6423 5352 4284 5352

21411 6423 5352 4284 5352

21411 6423 5352 4284 5352

21411 6423 5352 4284 5352

Издръжка 1000 1580 474 395 316 395

вода, горива и енергия 1016 1580 474 395 316 395

1580 474 395 316 395

1580 474 395 316 395

Издръжка 1000 1146 345 286 229 286

текущ ремонт 1030 1146 345 286 229 286

1146 345 286 229 286

1146 345 286 229 286

2726 819 681 545 681
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство:

604 Осветление  на улици и площади

Всичко - разходи:

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Всичко - разходи:

Всичко - 606 Изграждане , ремонт и поддържане  на уличната мрежа:

Всичко - разходи:

Всичко - 122 Общинска администрация:

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

Бланка стойностни показатели: Разход

кметство проект

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация



Издръжка 1000 12882 3864 3220 2578 3220

разходи за външни услуги 1020 12882 3864 3220 2578 3220

12882 3864 3220 2578 3220

12882 3864 3220 2578 3220

12882 3864 3220 2578 3220

15608 4683 3901 3123 3901

Издръжка 1000 700 210 175 140 175

разходи за външни услуги 1020 700 210 175 140 175

700 210 175 140 175

700 210 175 140 175

700 210 175 140 175

700 210 175 140 175

Всичко: 37719 11316 9428 7547 9428

Всичко - Група В) Култура:

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда:

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група В) Култура

759 Други дейности по културата

Всичко - разходи:

Всичко - 759 Други дейности по културата:

Група Б) Опазване на околната среда

623 Чистота

Всичко - разходи:

Всичко - 623 Чистота:

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:



Общо разходите, които Община Шумен бюджетира по кметствата са 
в размер на 1 797 000 лв., които разпределени по дейности са както 
следва:

Държавно делегирана дейност 

122 Общинска администрация – 608 000 лв. /средствата са определени с 
чл. 51 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. и са възнаграждения и 
осигурителни вноски на кметовете и кметските наместници, както и на 
специалистите по кметства и наместничества/

Местни дейности 

122 Общинска администрация –77 000 лв. /средства се планират да бъдат 
разходвани за издръжка на кметството – ток, вода, канцеларски 
материали, командировъчни и за външни услуги – интернет и др./  

604 Осветление на улици и площади – 104 000 лв.

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 164 000 лв.

622 Озеленяване  - 39 000 лв. /за косене по села и гробищни паркове/

623 Чистота – 793 000 лв. /за дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, депониране/

759 Други дейности по културата – 12 100 лв. /средствата се заделят за 
празник на селото/



http://www.shumen.bg
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