
ОБЩИНА ДЕВИН

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

ЗА 2012 ГОД.

Проекта за бюджет за 2012 година се

подготвя и ще се

изпълнява в условията на продължаваща

финансова криза.

През 2012 г. се очаква да продължи

действието на голяма част от

неблагоприятните тенденции,

възникнали в резултат на

икономическата криза.



Проекта за бюджет за 2012 година

на община Девин се

основава на:

- реалистична прогноза на приходите;

- ограничаване на разходите.

Предвижданията за 2012 год. показват

запазване равнището на собствените

приходи от 2011 год. и на държавните

трансфери.



Бюджетът за 2012 г. е разработен на база:

- ЗДБРБ за 2012г. /Указ №260-държ.вестник

от 13.12.2011г./;

- Указания за изготвяне на проектобюджета

за 2012 г.- БЮ 4/ 29.04.2011 г.;

- Решение на Министерски съвет № 265 за

разделение дейностите, финансирани чрез

общинските бюджети /29.04.2011г./;

- Решение на Министерски съвет № 805 за

изменение на Решение на Министерски

съвет № 265 /04.11.2011г./.



С писмо ФО 59/18.11.2011 г.на МФ се

налага на общините да намалят

числеността на персонала с не по-малко

от 15% и да се преразгледат функциите и

структурата на персонала.



Основната цел на проекта за бюджет за

2012 г.  е запазване на финансовата

стабилност и

недопускане на рискове.

Въпреки финансовата криза, община

Девин провежда последователна

политика в основните си стратегически

цели и приоритети, а именно:

продължаване на социалната политика на

общината, модернизация на

съществуващите и изграждане на нови

инфраструктурни обекти, постигане на

финансова стабилност.



Проектът за бюджет на община Девин за

2012 година възлиза на 7 052 802 лв., в т.ч.:

- Приходи за делегирани държавни

дейности – 4 101 809 лв.

- Местни приходи – 2 950 993 лв.



ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Съгласно чл.10 от ЗДБРБ за 2012 г. за

община Девин са приети бюджетни

взаимоотношения в размер на 4 316 909 лв. 

с Централния Бюджет за

държавно делегирани дейности и за

местни дейности, както следва :



Обща субсидия за финансиране на

делегираните от държавата

дейности - 3 136 209 лв.

Обща изравнителна субсидия трансфери

за местни дейности –

908 500 лв.

Целева субсидия за капиталови

разходи - 272 200 лв.



Очаквани местни приходи

1. Имуществени и други данъци – 574 100 лв.

2. Неданъчни приходи - продажби на стоки и

услуги,наеми, такси, глоби,концесии, 

ДДС и др.) – 932 894 лв.

3. Постъпления от продажба на

нефинансови активи – 292 000 лв. 



ПРИХОДИ: данъчни приходи

ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

а) данък върху недвижимите имоти –

187 000 лв.

б) данък върху превозните средства –

256 000 лв.

в) данък при придобиване на имущество по

дарения и възмезден начин – 53 000 лв. 

г) патентен данък – 32 000 лв.

д) туристически данък – 46 000 лв.

е) други данъци – 100 лв.



ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

а) Приходи и доходи от собственост –

100 518 лв.

б) Общински такси – 770 800 лв.

в) Глоби, санкции и наказателни лихви -

7 000 лв.

г) Други неданъчни приходи - 3 200 лв. 

д) Приходи от концесии – 170 000 лв.

е) Продажба на общинска собственост –

292 000 лв.

ж) Внесен ДДС и корпоративен данък –

(-118 624 лв.)



Приходи от продажба

на общинска собственост

Приходите по този параграф се

планират в съответствие с “Годишна

програма за управление и разпореждане

с имоти – общинска собственост за 2012

година” и макроикономическите

показатели в условия на финансова криза.



РАЗХОДИ

по проекта за бюджет за 2012 год.

Бюджет на разходите за 2012 година

е 7 052 802 лв., в т.ч. за:

- делегирани от държавата дейности –

4 101 809 лв.- 58,15 % от бюджета за 2012 г.

- дофинансиране на делегирани от

държавата дейности – 132 256 лв.

- общински дейности – 2 818 737 лв., 

41,85 % от бюджета за 2012 г.



Разходи по функции

за делегирани от държавата дейности:

1. Общи държавни служби - 708 695 лв.

2. Отбрана и сигурност – 784 201 лв.

3. Образование – 2 335 865 лв.

4. Здравеопазване – 160 347 лв.

5. Социално осигуряване, подпомагане и

грижи - 69 лв. 

6. Почивно дело, култура и религиозни

дейности – 112 632 лв. 



Разходи по функции

за местни дейности:

1. Общи държавни служби – 544 425 лв.

2. Отбрана и сигурност – 3 200 лв.

3. Образование – 272 198 лв.

4. Здравеопазване – 24 000 лв.

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

– 20 892 лв. 

6. Жилищно строителство, БКС и опазване на

околната среда – 1 367 785 лв.

7. Култура и почивно дело - 41 000 лв.

8. Икономически дейности и услуги–440 041лв.

9. Други - 105 196 лв.



Разходи за дофинансиране на

делегирани от държавата дейности за

сметка на собствените приходи:

1. Общи държавни служби – 94 480 лв.

2. Социално осигуряване, подпомагане и

грижи – 26 076 лв. 

3. Култура и почивно дело – 11 700 лв.

Всичко по проекта за бюджет

за 2012 г. – 7 052 802 лв.



РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2012 ГОД.
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КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОД.

24 000Доизграждане на част от административна сграда в кв. 68 , УПИ І по ПУП на гр. Девин

71 000Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел -Триград - Кестен

120 000Основен ремонт на път Стоманово ІV-86837

191 000Б. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

990Изработване на ПУП - план за регулация за територията заключена между ул."Опълченска", ул."Явор" 

и ул."Освобождение" на север и регулационна граница на гр.Девин

24 990Изработване на ПУП - план за регулация за територията заключена между река Девинска на север, 

ул."Освобождение" на юг и двата моста

2 574Изработване на ландшафтноустройствен проект и бизнес план за озеленените площи гр.Девин

15 000Изработване на технически проект за Пешеходна улица по десния бряг на река Девинска от моста на

гробищния парк до моста на площад "Възраждане"

13 646Реконструкция и промяна предназначението на детска градина в кв. Люляк в общностен център за деца

и семейства

81 200
А. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

272 200І.   ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ



12 990Основен ремонт на място за почивка в с. Михалково

40 000Изграждане на нов гробищен парк в гр. Девин

15 000Проектиране на зона за отдих за масов достъп към язовир Цанков камък

27 270Направа на мост с два устоя и крилни стени на триградска река пред хижа "Триградски скали" с. Триград

5 400Изработване на технически проект за Пешеходна улица по левия бряг на р.Девинска в участъка от края на

ул. “Ястребино“,  кв. Врътлек" до моста за гробищата

24 900 Изработване на ПУП - план за регулация за територията заключена между ул."Опълченска",   ул. "В.  

Левски"  и регулационна граница на гр.Девин

2 870Направа на уличен отток на улица "Освобождение" гр. Девин

1 190Направа на метален парапет на ул."В.Левски"

10 000Проектиране на канализационна и водопроводна мрежа гр. Девин

21 000

Проект и предпроектни проучвания на водопроводна и канализационна мрежа и пречиствателна станция гр. 

Девин

53 840Изграждане на нов водопровод по улица с. Лясково

5 540Изготвяне на оценка за съответствие на проект за канализация Гьоврен

3 000Изграждане на канализация Грохотно - СН

24 000

Изработване на ПУП - план за регулация за територията заключена между ул."Опълченска", ул."Явор" и

ул."Освобождение" на север и регулационна граница на гр.Девин

10 000Основен ремонт на сграда кметство Осиково

10 000Основен ремонт на сграда кметство Брезе

267 000

Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи -

2012 г.

85 000Реконструкция и изграждане на улична мрежа на кв. "Врътлек"

85 000
Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи -

преходен остатък от 2011 г.

352 000ІІ. Капиталови разходи финансирани от постъпления от продажба на общински нефинансови активи



1 291 303ВСИЧКО

5Възстановяване на ПС за укрепване на ул."Л. Димитрова" кв. Настан - СБ5/2010 г

14 487Изграждане на ПС за укрепване на ул. в кв 11  между ОК 48 и ОК 52,С.Беден

492 661Изграждене на защитна ПС по десния бряг на р. Лясковска в кв.3, УПИ -VІ до УПИ - ХІV по ПУП на с. 

Лясково

53 463
Изграждане на ПС за укрепване на ул. "Изгрев" кв.68, между о.т 1551 и 1556 по ПУП на гр. Девин

61 603
Изграждане на ПС за укрепване на улица между ОК 101 и 107, кв.17, с. Триград

23 741
Възстановяване на ПС при улица в кв.10 между ОК 70 и 72, с. Осиково

18 836Възстановяване на укрепителна ПС в кв.14, до имот на Тодор Гуглев, с.Михалково

2 307Изграждане „Укрепителни съоръжения на общ. път ІV-19776 Тешел - Триград - Кестен - Жребово

667 103VІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ФОНД" СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ"



Проект за бюджет за 2012 год. – Изводи

Съгласно чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 год. 

при изпълнението на бюджета на община

Девин ще се съблюдават следните

приоритети :

1. плащания по обслужване на общинския

дълг.

2. заплати, осигурителни плащания,

обезщетения, помощи, стипендии и

медикаменти.

3. храна, отопление, осветление, както и

издръжка на социалните и образователните

заведения.



Разходите, заложени в проекта за общинския

бюджет

обслужват и обезпечават разнообразните

потребности на град Девин:

- образователни, социални, здравни и

културни дейности;

- благоустрояване и опазване на околната

среда;

- дейности по опазване на обществения ред;

- административно и техническо обслужване

на населението;

- информационно обслужване на

населението и много други.



ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ

2012 ГОД.

Оперативна програма “Развитие на

човешките ресурси” 2007-2013

Проект „И аз имам семейство”

Обща стойност: Бюджета на проекта е в

зависимост от броя на приемните семейства

Период на изпълнение: 2012-2013 год.

Описание на проекта: По проекта ще се

търсят кандидати за приемни родители и по

този начин ще създаде условия за заместваща

грижа за децата, и ще се даде възможност за

заетост на безработни хора. Приоритетно ще

се търсят семейства за децата от 0 до 3 

години и децата с увреждания. 



Заявка за разкриване на работни места

По проекта ще се предоставят средства в

размер на минималната месечна работна

заплата за всяко наето лице през 2012-2013г.

Описание: Ще бъде осигурена заетост на 95

лица за 12 месеца на длъжности „Огняр”, 

„Електромонтьор”, „Работник поддръжка

пътища”, „Градинар”, „Земекопач”,

отговарящи на един от следните критерии:

1.продължително безработни лица;

2.безработни лица над 50 годишна възраст;

3.безработни младежи до 29 годишна

възраст.



Проект „Подкрепа за достоен живот”

Обща стойност на проекта: 109 799 лв.

Период на изпълнение: 2010 г.- 2012 г.

Описание на проекта: По проекта се

предоставя услугата на 28 лица с трайни

увреждания, като се създаде възможност

лицата с увреждане сами да изберат личния

си асистент и да организират времето за

ползване на услугата. Личните асистенти

преминаха обучение за предоставяне на

услугата.



Програма за развитие на

селските райони

Проект „Рехабилитация на

водоснабдителна и канализационна мрежа с

пречиствателно съоръжение за отпадъчни

води и подобряване на уличната настилка в

село Грохотно. Рехабилитация на

водоснабдителната мрежа и подобряване

на уличната настилка в с. Стоманево и

рехабилитация на водоснабдителната

мрежа в село Осиково”



Обща стойност на проекта: 4 011 462 лв.

Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на живот в

селските райони – с. Грохотно, с. Осиково, и

с. Стоманево чрез:

Подобряване на достъпа до качествена

водоснабдителна и канализационна

инфраструктура;

подобряване на привлекателността за

развитие на бизнеса в селските райони



„Паркоустройствен проект и

благоустройство на гр. Девин – подобекти: 

кв. „Въртлек” с крайречна пешеходна алея

първи и втори етап, централна градска част-

площад „Възраждане” и подход към кв. 

„Въртлек” с крайречна пешеходна алея, 

гробищен парк на източния подход на гр. 

Девин – първи етап, автоматизирана

подземна поливна система с помпено –

хидрофорна система, реконструкция на

улична мрежа”



Обща стойност на проекта: 1 740 184 лв.

Описание на проекта: Предвижда се да

бъдат осъществени следните дейности:

Реконструкция на улична мрежа кв. Настан –

ул. „Пионерска” и ул. „Радост”,

благоустрояване на гр. Девин,

кв. „Въртлек”и изграждане на

автоматизирана подземна поливна система

и помпено-хидрофорна поливна система.



„Рехабилитация на улична мрежа село

Триград и с. Селча”

Обща стойност на проекта: 1 931 250 лв.

Основна цел на проекта: Да се подобри

привлекателността на средата на живот в

село Триград и село Селча

Описание на проекта:

По проекта се предвижда рехабилитация на

уличната мрежа и изграждане на

конструктивни елементи – ул.  № 1, 2, 4, 7, 

16,  19, 21 в с.Селча и ул. № 5, 6 в с.Триград



Паркоустройствен проект на източния

подход и благоустройство на гр. Девин-

втори етап

Обща стойност на проекта: 1 867 470  лв.

Описание на проекта: Предвижда се

реконструкция на улична мрежа в кв. Настан

– ул. „Звезда” и ул. „Бисер” и

благоустрояване на източния подход

на гр.Девин



„Реконструкция на водоснабдителна и

канализационна мрежа с пречиствателно

съоръжение на уличната настилка в село

Селча”

Обща стойност на проекта: 4 530 344 лв.

Описание на проекта: 

По проекта се предвижда

подобряване на настилката на улици №

3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,22 и

цялостно асфалтиране на пътното платно; 

изграждане на две пречиствателни

съоръжения; рехабилитация на

канализационна и водопроводна мрежа.



„Реконструкция на водоснабдителна и

канализационна мрежа с пречиствателно

съоръжение и подобряване на уличната

настилка в село Триград”

Обща стойност на проекта: 5 842 788 лв.

Описание на проекта:

Предвижда се да бъдат осъществени

следните дейности:

1. Изграждане на пречиствателно

съоръжение за отпадни води;

2. Доставка и монтаж на съоръжения и

оборудване за пречиствателно съоръжение

3. Реконструкция на водопроводна и

канализационна мрежа в селото.



Оперативна Програма

„Югоизточна Европа " 2007-2013

Проект "Сагитариус: Стартиране на местно

предприемачество в областта на културното

и природно наследство: стратегии и

средства за обединяване на усилията, 

опазване и мобилизиране на културното

богатство, усвояване на опит"

Обща стойност на проекта: 144 500 евро

Период на изпълнение: 2011 г. – 2014 г. 



Описание на проекта: предвижда се

изграждане на транс-национален алианс за

промотиране на предприемачество, 

свързано с културното и природно

наследство;предаване на знания, умения и

добри практики в комуникиране на

наследството; разработка на база данни за

планиране и управление на наследството

чрез валоризация и регистър на

наследството; разработване на транс

национален подход за въвеждане на

продукти с добавена стойност и брандиране, 

с цел подпомагане на малкия и среден

бизнес и предприемачеството. 



Европейска програма за териториално

сътрудничество „Гърция – България”

2007-2013 год.

Проект „Био-Бранд „Разработване на

съвместна схема за производство на местни

органични (екологични) продукти в транс-

граничния регион”

Обща стойност на проекта: 55 200 евро

Период на изпълнение: 2011 г. – 2013 г.



Основна цел на проекта:

Проектът е насочен към организиране на

производителите и предприемачите в

сферата на органичните /био продукти от

района за повишаване на икономическия

резултат от тяхната дейност – повече

пазари, приходи и печалба, с цел

повишаване благосъстоянието на местното

население. Европейския съюз подпомага

био - производителите с цел да се съхрани

природата, да се увеличат работните места, 

инвестиционната привлекателност и

конкурентноспособност на района. 



Проект „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА
туризъм в пограничния регион чрез

използване на иновативни ИТ услуги ”

Обща стойност на проекта: 162 700 евро
Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г.

Основна цел на проекта: Създаване и

оборудване на Туристически
информационен център; разработване на
стратегия за маркетинг синергия сред

местните участници и заинтересованите
потенциални ползватели в контекста на

SWOT анализите.



Проекти, финансирани от МТСП

Проект „Осигуряването на най- добър старт

на децата в живота – гаранция за бъдещето

на Община Девин”

Обща стойност на проекта: 765 351лв.

Период на изпълнение: 2012 г. - 2013 г.



Описание на проекта: 

По проекта се предвижда разкриването на

Общностен център за предоставяне на

интегрирани услуги за деца и семейства и

създаване на равен достъп на деца от 0 до

7 години от рисковите групи и техните

семейства до образователни, здравни и

социални услуги.  Центърът ще се

помещава в сградата на бивша детска

градина в кв. «Люляк». Ще бъде извършен

основен ремонт и вътрешно

преустройствона помещенията. Предвижда

се разкриване на една яслена

и една градинска група.



Проект „Обществена трапезария”

Обща стойност на проекта: 15 154 лв.

Описание на проекта: 

Проекта е насочен към задоволяване

на потребностите от храна за хора, 

които поради здравословни, 

финансови, възрастови или други

проблеми не могат да си я осигурят

сами. Ще се осигури топъл обяд на 82 

лица от рисковите групи в гр.Девин.



Проекти и програми, финансирани чрез

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Девин

1. Национална програма „От социални

помощи към осигуряване на заетост”

Обща стойност на проекта: 32 353 лв.

Основна цел на проекта: Осигуряване на

заетост на 21 безработни лица на месечно

социално подпомагане от населените места

в община Девин.



2. Регионална програма за заетост

Обща стойност на проекта: 137 400 лв.

Основна цел на проекта: Осигуряване на

заетост на 70 продължително безработни

лица от населените места в община Девин.



ИЗВОДИ

Приоритет в работата на общинското

ръководство е разработването на проекти за

кандидатстване и усвояване на средства от

оперативните програми на Европейския

съюз, тъй като бюджетните средства, 

предвидени в проекта за бюджет на община

Девин за 2012 год. са крайно недостатъчни

за подобряване облика на общината и

превръщането й в европейска и световна

туристическа дестинация.


