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  ОБЩИНА МИЗИЯ  ОБЛАСТ ВРАЦА      

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

                 Кмет  09161/20-12, Централа 09161/23-15, тел.факс 09161/21-38,  

е-mail:obshtinamizia@gmail.com 

 

          ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ 

ЗА 2020 Г. 
 

 Бюджетът на Община Мизия за 2020 г., приет с Решение №34 от Протокол № 5/30.01.2020 

г. на Общински съвет Мизия, е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ бр.100/20.12.2019 г.), Постановление №381 от 

30.12.2019 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2020 година, чл.52, 

ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39, чл.94, ал.2, 3 и 5 от Закона 

за публичните финанси. 

 По първоначален план бюджетът на общината, приет от Общински съвет Мизия, е       

7 304 848 лв. 

 Текущо през годината, бюджетът на общината беше актуализиран по ред, определен в 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, както следва: 

Корекция Сума в лева 

Взаимоотношения с Централния бюджет 1 618 375 

Целеви трансфери (МТСП, ДФЗ, МОН) 1 356 422 

Трансфери МТСП, ПУДООС 146 143 

Друго финансиране - 

Дарения 9 200 

 

 Към 31.12.2020 г. бюджетът на Община Мизия по уточнен годишен план е 9 863 179 лв., от 

който за делегирани държавни дейности – 4 441 366 лв. и за местни дейности 5 421 813 лв. 

 Годишният отчет на община Мизия за 2020 година 

е проверен и заверен от Сметна палата,  което от своя страна говори за  една много  добра финанс

ова дисциплина. 

 

 

 

 

I. ПРИХОДИ 

Приходната част на Бюджет 2020 година е формирана на база собствените приходи на 

общината, бюджетните взаимоотношения с Централния и с бюджетите на ресорни министерства, 

дългово и друго финансиране. 

В изпълнение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са определени бюджетните взаимоотношения с 

Републиканския бюджет - субсидии за държавно делегираните дейности, като увеличението 

спрямо 2019 г. се дължи основно на променените стандарти във функция „Образование“.  
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Собствените приходи са формирани съобразно действащата нормативна уредба. Съгласно 

чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на приходната част на общинския 

бюджет са включени средства от данъци, такси, разпореждане с имущество, глоби, лихви, 

неустойки, помощи и дарения от страната и чужбина, други постъпления. Постъпленията от 

местни данъци и такси са идентични с тези от предходната година; приходите от такса битови 

отпадъци са на база определения размер от Общинския съвет; приходите от такси за ползване на 

детски заведения и социални услуги са съобразени с натуралните показатели /брой ползватели на 

услуги/; приходите от технически и административни услуги са заложени на база анализ от 

предходен период на предоставени услуги; приходите от собственост се формират на база 

годишна програма за управление на общинската собственост. 

Финансовите задължения на Община Мизия, поети с решение на Общински съвет, са 

обслужвани редовно в изпълнение изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за 

публичните финанси. 

За държавни и местни дейности актуализираният годишен план на приходите към 

31.12.2020 г. от 9 863 179 лв. е изпълнен касово на 7 376 951 лв. – 74,79%. 

  І. Общински приходи 

Местните приходи са по уточнен годишен план 5 421 813 лв., изпълнението е в размер на      

3 287 081 лв. – 60,63% към плана: 

1. Данъчни приходи  

За данъчните приходи при план 544 000 лв. изпълнението е 438 346 лв. или 80,58 %. 

 

  

 I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А Р Е Н И Я 

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ % 

01-00 Данък върху доходите на физически лица: 2 000 2 035 101.75 

  01-03 
окончателен годишен (патентен) данък и 

данък върху таксиметров превоз на пътници 
2 000 2 035 101.75 

13-00 Имуществени и други местни данъци : 542 000 436 311 80.50 

  13-01 данък върху недвижими имоти 85 000 87 686 103.16 

  13-03 данък върху превозните средства 298 000 278 095 93.32 

  13-04 
данък при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин 
159 000 70 530 44.35 

 13-08 Туристически данък 0 0  

20-00           Други данъци 0 0  

                                              Общо данъчни приходи: 544 000 438 346 80,58 
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Изпълнение на данъчните приходи през 2019 г. и 2020 г. 

Данъчни приходи Отчетени към 

31.12.2019 г. 

Отчетени към 

31.12.2020 г. 

Увеличение/намаление 

окончателен годишен 

(патентен) данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници 

1 870 2 035 
165 

данък върху недвижими имоти 82 325 87 686 
5 361 

данък върху превозните 

средства 
263 010 278 095 

15 085 

данък при придобиване на 

имущество по дарения и 

възмезден начин 

158 259 70 530 

-87 729 

Туристически данък 27 0 
-27 

Други данъци 62 
0 

-62 

Всичко данъчни приходи 505 553 438 346 -67 207 

 

2. Неданъчни приходи - За неданъчните приходи при план 1 152 495 лв. изпълнението е 

788 796 лв. или 68,44 %, разпределено по параграфи, както следва: 

По §24-00 „Приходи и доходи от собственост“– при план 457 974 лв. са постъпили        

311 762 лв. или 68,07%. 

 

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ % 

24-00 Приходи и доходи от собственост 457 974 311 762 68.07 

  24-04 
нетни приходи от продажби на услуги, 

стоки и продукция 
52 000 29 102 55.97 

  24-05 приходи от наеми на имущество 32 000 33 888    105.9 

  24-06 приходи от наеми на земя 373 974 248 771 66.52 

 

 

По §27-00 Общински такси  -  при план 407 988 лв. отчетът е 314 766 лв. или 77,15 % 

под-

§§ Наименование на параграфа 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ 

% 

2701 такси за ползване на детски градини 32 000 22 279 69.62 

2702 такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 2 500 1 444 57.76 

2704 

такси за ползване на домашен соц. патронаж и общ. соц. 

услуги 22 700 23 734 104.56 

2705 такси за ползване на пазари, тържища, панаири,тротоари 3 000 2 065 68.83 

2707 такси за битови отпадъци 295 588 222 692 75.34 

2710 такси за технически услуги 25 500 16 793 65.85 

2711 такси за административни услуги 26 700 25 747 96.43 
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2717 такса за притежаване на куче 0 12 0 

2700 Всичко § Общински такси 407 988 314 766 77.15 

 

 

По §28-00 -Глоби, санкции и наказателни лихви – при план 90 100 лв. са постъпили 50 986 лв. 

или 56,59 %. 

под-

§§ Наименование на параграфа 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ 

% 

2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 68 100 24 978 36.68 

2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 22 000 26 008 118.22 

 Всичко § Глоби, санкции и наказателни лихви 90 100 50 986 56.59 

 

По §36-00- Други неданъчни приходи – при план 109 088 лв. изпълнението е 104 294 лв. или 

95,61 %. 

под-

§§ Наименование на параграфа 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ 

% 

3611 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 0  

3619 други неданъчни приходи 109 088 104 294 95.61 

3600 Всичко § Други неданъчни приходи 109 088 104 294 95.61 

 

По §37-00 – Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите, в т.ч. §§ 37-01 – Внесен ДДС 

– 7 698 лв. и §§37-02 – Внесен данък върху приходите от стопанска дейност –8 100 лв. 

По § 40-00- Приходи от продажба на нефинансови активи – при уточнен годишен план 

84 745лв., са постъпили 13 575 лв., т.е.16,02%. 

 По § 41-00 -Приходи от концесии са постъпили 12 лв. от Бутан Юг. 

По §45-01 – Текущи помощи и дарения +9 200 лв., в т.ч. получено дарение за ремонт на 

улична мрежа в с.Софрониево, за честване на „50 годишнина гр.Мизия“ и за ДСХ с.Липница. 

  

Изпълнение на неданъчните приходи през 2019 г. и 2020 г. 

 

Неданъчни приходи Отчетени към 

31.12.2019 г. 

Отчетени към 

31.12.2020 г. 

Увеличение/намаление 

Приходи и доходи от 

собственост 
327 854 311 761 

-16 093 

Общински такси 256 415 314 766 
58 351 

Глоби, санкции, наказателни 

лихви 
96 207 50 986 

-45 221 

Други неданъчни приходи 15 849 104 294 
88 445 

Внесени ДДС и др.данъци -25 906 -15 798 
10 108 

Приходи от продажба на 

нефинансови активи 

               98 547 

13 575 

-84 972 
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Приходи от концесия 8 12 4 

Помощи и дарения 7 521 9 200 1679 

Всичко неданъчни приходи 776 495 788 796 12 301 

 

 

 ІІ. Взаимоотношения с централния бюджет 

 Постъпленията от субсидии са изпълнени 100%, като определените траншове постъпват по 

график съгласно ЗДБРБ за 2020 година и няма забавяне на плащанията. 

под-

§§ Наименование на параграфа 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ 

% 

ІII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ       

3111 

Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от 

ЦБ за общини (+) 3 929 599 3 929 599 100 

3112 

Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини (+) 603 500 603 500 100 

3113 

Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-

ди (+) 255 200 255 200 100 

3118 

Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  чрез кодовете в 

СЕБРА 488 001 1 413 224 1 413 224 100 

3128 

Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  чрез кодове в 

СЕБРА 488 002 71 333 53 516 75,02 

3120 Възстановени трансфери за централния бюджет (-)    

  ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 6 272 856 6 255 039 99,72 

 

ІІІ. Трансфери 

 §§61-01 – Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)1 356 422 лв., в т.ч.               

+655 328 (за предоставяне на социалната услуга „Лична помощ“ , за Целева програма „Топъл 

обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“), ДДС за окончателни плащания по 

проекти към ДФЗ +675 918 лв. и трансфери на основните училища +25 176 лв. ; 

  

 §§61-02 - Предоставени трансфери общо в размер на  (-)75561 лв. на Община Оряхово 

с-но чл.4, ал.3 и чл.5, ал.3 на ПМС №207 от 16.09.2010г. за определяне на размера и реда на 

отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците (-73913 лв.) и на Ресурсен център 

гр.Враца (-)1648 лв.; 

 §§61-05 – Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост + 136 143 лв.; 

  

 §§64-01 – Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП – 

(+)10000 лв.  получен трансфер от ПУДООС за изпълнение на проекти „Изграждане на кът за 

отдих и детска спортна площадка в с.Софрониево“ и „Ликвидиране на две незаконни сметища. 

Ремонтиране и оборудване на футболно, волейболно и баскетболно игрище в двора на ОУ 

„Хр.Ботев“ с.Липница. Изграждане на кът за отдих.“; 
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ІV.Временни безлихвени заеми 

 §76-00 – Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) (+)40 800 лв. средствата представляват нетна сума между получените и предоставените 

заемни средства между бюджети и сметките за средства от ЕС; 

 §§78-33 - Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки 

вкл.в консолидираната фискална програма (-)2 555 лв.; 

 

 V. Операции с финансови активи и пасиви 
 §§83-22 – Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-)184 800 лв. – за 

погасяване на главницата по дългосрочния заем от СИБАНК, изплатената лихва по кредита е 

отчетена по § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в страната” и е в размер на 18 643 

лева; 

 §§88-02 – Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по ДБ(+/-) - средствата 

са от събрани към 31.12.2020 г. такси от домуващите в ДСХ „Баба Марта” с.Липница (+)59 526 

лв.  

 §§88-03 – Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от 

ЕС(+/-) (+)29 069 лв., в т.ч. за отразяване на входящите и изходящите парични потоци в отчета 

на бюджета за разплащане по проект „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“, 

изпълнявани от основните училища и от ПГ „Васил Левски“ гр.Мизия; 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

Уточнен 

план                

Общо 

ОТЧЕТ 

% 

9500 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) 1 415 388 -810 968  

9501 остатък в левове по сметки от предходен период (+) 1 415 388 1 415 388 100,00 

9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-)  -2 226 356  

 

II.РАЗХОДИ 

Разходването на средствата за държавно делегирани дейности е съобразено с планираните 

натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2020 година, решения и постановления на Министерския съвет, указанията на 

Министерството на финансите и приетият бюджет на Община Мизия с решение №34 от Протокол    

№ 5/30.01.2020 г. на Общински съвет гр.Мизия. Разходите за местни дейности са обезпечени с 

общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата 

изравнителна субсидия, преходният остатък и заемни средства. Предвид недостатъчните 

разходни стандарти за държавно делегирани дейности във функции „Образование“ и  

„Здравеопазване“, част от общинските приходи са насочени за дофинансиране на дейностите по 

тях.     

Началният план на разходите на община Мизия за 2020 г. е 7 304 848 лв., в т.ч. 4 064 881 лв. 

за държавно делегирани дейности, 3 106 700 лв. за местни дейности и 133 267 лв. за 

дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Уточненият план възлиза на 9 863 179 лв., 

от които за държавно делегирани дейности – 4 441 366 лв., за местни дейности –   5 346 289 лв. и 

за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 75 524 лв.  
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Отчетът на общината към 31.12.2020 г. е в размер на 7 376 951 лв., в т.ч. за делегирани 

дейности от държавата – 4 089 870 лв., за местни дейности – 3 251 189 лв. и за дофинансиране –        

35 892 лв.  

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 Г. ПО НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ 

ФУНКЦИИ 
2020 г. по начин на финансиране 

  

Държавна 

дейност 

Дофинансир

ане 

Местна 

дейност Общо: 

ФУНКЦИЯ 1 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 

СЛУЖБИ 

562 993 7 339 273 053 843 385 

ФУНКЦИЯ 2 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

99 420  16 009 115 429 

ФУНКЦИЯ 3 - ОБРАЗОВАНИЕ 

2 702 649 14 821 275 072 2 992 542 

ФУНКЦИЯ 4 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

76 084 13 657 4 929 94 670 

ФУНКЦИЯ 5 - СОЦИАЛНО 

ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И 

ГРИЖИ 

499 371 75 899 889 1 399 335 

ФУНКЦИЯ 6 - ЖИЛ.СТР., БКС И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  1 363 788 1 363 788 

ФУНКЦИЯ 7 - ПОЧИВНО ДЕЛО, 

КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 

147 087  33 795 180 882 

ФУНКЦИЯ 8 - ИКОНОМИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

2 266  366 011 368 277 

ФУНКЦИЯ 9 - РАЗХОДИ , НЕКЛАСИФ. В 

ДР. ФУНКЦИИ 

  18 643 18 643 

ОБЩО РАЗХОДИ: 4 089 870 35 892 3 251 189 7 376 951 

 

  ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ  ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ 

№   Уточнен Отчет % 
по Наименование бюджет към изпълнение 

ред   31.12.2020 г. 31.12.2020 г. к.4/к.3 
1 2 3 4 5 

1 Общи държавни служби 943 316 843 385 89,41 

2 Отбрана и сигурност  614 372 115 429 18,79 

3 Образование 3 293 653 2 992 542 90,86 

4 Здравеопазване 102 323 94 670 92,52 

5 Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

1 497 570 1 399 335 93,44 

6 Жил. стр-во, БКС и опазв. на околната 
среда 

2 830 153 1 363 788 48,19 

7 Почивно дело, култура и религиозни 
дейности 

         182 235 180 882 99,26 
 

8 Икономически дейности и услуги 380 914 368 277 96,68 

9 Разходи за лихви 18 643 18 643 100,00 
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 Общо разходи: 9 863 179 7 376 951 74,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИКА 

на разходите по функции  - отчет на бюджета за 2020 г. 

 

 

      

 

 

 

 

 

ОДС; 11%

ОС; 2%

Образование; 41%

Здравеопазване; 1%

Социални 
дейности,19%

БКС; 18%

Поч.дело и 
култура; 2%

Ик.дейности; 5%
Др.разходи; 1%

Разходи по функции за 2020 г.

ОДС ОС Образование Здравеопазване Соц.дейности

БКС Поч.дело и култура Ик.дейности Др.разходи
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ 

 

ФУНКЦИЯ 1 -   ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 

 § Наименование 

Дейност 

117 

Дейност 

 122 

Дейност 123 

ОБЩО 

    
Избори 

Общинска 

администраци

я 

Общински 

съвет 
  

01-00 
Заплати за персонал 

 454 409 12 632 467 041 

02-00 Др.възнаграждения  
1 074 15 062 48 255 64 391 

05-00 

Задължителни ос.вноски 

работодател 
353 99 434 12 224 112 011 

10-00 Издръжка 
 191 942 386 192 328 

19-00 

Платени данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни санкции 
 3 929 40 3 969 

42-00 Обезщетения и помощи 
    

46-00 Разходи за членски внос 
 3 645  3 645 

51-00 Основен ремонт на ДМА 
    

52-00 Придобиване на ДМА 
    

53-00 Придобиване на НДМА 
    

  ОБЩО РАЗХОДИ 
1 427 768 421 73 537 843 385 

 

 Дейност 117 „Провеждане на избори” – изразходени са 1 427 лв. за възнаграждения и 

осигуровки ОИК за местни избори за общински съветници и кметове. 

 

 Дейност 122 „ Общинска администрация”  - общо изразходени 768 421 лв., от които за 

държавна дейност 561 566 лв., за издръжка в местна дейност 199 516 лв., за дофинансиране – 

7 339 лв. 

 

 Дейност 123 „Общински съвет” -  общо изразходени 73 537 лева, за обезпечаване 

дейността на общинския съвет, възнаграждения на 13 общински съветници и разходи за 

провеждане на заседания. 
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ФУНКЦИЯ 2 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

 

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – изразходвани са 20 420 лева 

от държавни дейности за Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни 

и непълнолетни за възнаграждения на обществени възпитатели и за изпълнение на капиталов 

обект „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Община Мизия“ за 14 930 

лева. 

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка” – средствата в размер на      

79 000 лв. са изразходени изцяло за делегирани от държавата дейности и осигуряват финансово 

денонощни оперативни дежурни съгласно Постановление на Министерски съвет №212/1993 г., 

офиси за военен отчет.  

Дейност 284 „Ликвидиране на последствия от бедствия” – 889 лв. за изплащане на 

обезщетение съгласно ПМС 63/26.04.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 § Наименование 

Дейност 

239 

Дейност 282 Дейност 283 Дейност 

284 ОБЩО 

    

Др. 

дейности 

по 

вътр.сигур

ност 

Отбранително 

мобилизационна 

подготовка 

Превантивна 

д-ст за 

намаляване 

на вредните 

последствия 

Ликвид. 

последиц

ите от 

бедствия 
  

01-00 

Заплати за 

персонал 
 64 801   

64 801 

02-00 Др.възнаграждения  
15 829    15 829 

05-00 

Задължителни 

ос.вноски 

работодател 
 1 972 13 492  

 

15 464 

10-00 Издръжка 
2 619 707 190  3 516 

42-00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения за 

домакинствата 
   

889 889 

 

51-00 

Основен ремонт на 

ДМА 
     

52-00 

Придобиване на 

ДМА 
14 930    14 930 

  ОБЩО РАЗХОДИ 

35 350 79 000 190 889 115 429 
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ФУНКЦИЯ 3 – ОБРАЗОВАНИЕ 

 

§ 

Наименовани

е 

Дейност 

311 

Дейност  

322  

Дейност 

326 

Дейнос

т 336 

Дейност 

337 

Дейност 

338 

Дейност 

389  ОБЩО 

    

Детски 

градини 

Неспеци

ализира

ни 

училища

, без 

професи

онални 

гимнази

и 

Профес. 

гимнази

и 

Столов

е 
ЦПЛР 

Ресурсно 

подпома

гане Др. 

дейности 

по 

образова

нието 

  

01-00 

Заплати за 

персонал 
446 977 961 542 314 083 36 518 25 156 57 206 60 086 1901568 

02-00 

Др.възнагражд

ения  
17 111 101 274 27 350         135 5 916 259  152 045 

05-00 

Задължителни 

ос.вноски 

работодател 
106 653 223 315 71 247 7 836 7 620 13 506 11 828  

10-00 Издръжка 
103 121 157 696 93 844 41 453 12 703 10 251 12 515  

19-00 

Платени 

данъци, такси, 

наказателни 

лихви и 

административ

ни санкции 
 1063    

 

891  

40-00 Стипендии 
  6056      

51-00 

Основен 

ремонт на 

ДМА 
20 496 25 621    

 

  

52-00 

Придобиване 

на ДМА 
 7 958 2 668   1 650   

53-00 

Придобиване 

на НДА 
        

  

ОБЩО 

РАЗХОДИ 
694 358 1 477 407 515 248 85 942 51 395 82 872 85 320 2992542 

  

Дейност 311 „Детски градини”- общо са изразходвани 694 358 лева, от които за 

държавна дейност 578 469 лева за заплати и осигуровки на педагогическия и непедагогическия 

персонал в ДГ, за учебни помагала, за безплатна храна на децата от подготвителните групи, за 

пътни разходи на педагогическия персонал; за издръжка на детските градини от местни дейности        

115 889 лева, в т.ч. капиталови разходи 20 496 лв. за обекти: „Основен ремонт на група в ДГ 

„Незабравка“ гр.Мизия“ за 1 274 лв., „Ремонт на покрива на сградата на база ДГ "Пчелица" 

с.Софрониево, ДГ "Незабравка" гр.Мизия“ за 19 222 лв. От общинския бюджет се финансира 
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издръжката на 5 детски градини. От такса за ползване на детски градини са постъпили 22 279 

лева в общинския бюджет. 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” - за периода 

са изразходвани 1 477 407 лева, от които държавна дейност 1 429 007 лева за заплати, осигуровки 

на педагогическия и непедагогическия персонал в трите основни училища в гр.Мизия, 

с.Софрониево и с.Крушовица и издръжка на училищата, дофинансиране от местни приходи         

14 821 лева и за капиталови обекти: „Ремонт на санитарен възел в ОУ "Отец Паисий" 

с.Софрониево, с.Софрониево за 25 621 лв., „Преносими компютри за ОУ "Отец Паисий" 

с.Софрониево, с.Софрониево“ за 1 834 лв., „Преносими компютри за ОУ "Христо Ботев" 

с.Крушовица, с.Крушовица“ за 2 668 лв., „Преносими компютри за ОУ "Цанко Церковски" 

гр.Мизия, гр.Мизия“ за 3 456 лв. 

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” – 

изразходвани 515 248 лева за държавна дейност на ПГ „Васил Левски“ гр.Мизия, в т.ч. за 

Преносими компютри за ПГ "Васил Левски" гр.Мизия, гр.Мизия за 2 668 лв.  

Дейност 336 „ Столове” – изразходвани са 85 942 лева от местни приходи за заплати, 

осигуровки на персонала и издръжка /разходи за храна и материали/ в 4 броя ученически столове. 

Столът на ПГ „Васил Левски“ функционира до м.03.2020 г.;  

Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” – В тази дейност са 

включени разходите за персонал и заниманията по интереси, организирани от Центъра за 

подкрепа и са в размер на 51 395 лв., в т.ч. и разходи в размер на 9 940 лв.средства по НП 

„Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР“. 

Дейност  338 „Ресурсно подпомагане” – отчитат се разходите за възнаграждение и 

осигуровки на ресурсен учител в ОУ "Ц.Церковски" гр.Мизия и разходите по норматив за 

ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, които изпълняват дейностите по 

ресурсно подпомагане – 82 872 лв., в т. ч. и капиталов разход за „Преносими компютри за ОУ 

"Цанко Церковски" гр.Мизия, гр.Мизия“ за 1 650 лв. 

Дейност 389 „ Други дейности по образованието” – Изразходвани са 85 320 лева, от 

които държавни разходи 12 093 лева за издръжка на училищни автобуси за превоз на пътуващи 

ученици до 16 г., от местни приходи 73 227 лева за заплати, осигурителни вноски и издръжка. 

 

ФУНКЦИЯ 4 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 § Наименование 

Дейност 

431 

Дейност 

437 

Дейност  

469 ОБЩО 

    

Детски 

ясли и 

детски 

кухни 

Здравни 

кабинети 

в детски 

градини 

и у-ща 

Др. дейности 

по 

здравеопазване 

  

01-00 
Заплати за персонал 

28 654 45 116  73 770 

02-00 
Др.възнаграждения 
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05-00 

Задължителни ос.вноски 

работодател 
5 878 9 318  15 196 

10-00 Издръжка 
317 775 4 515 5 607 

19-00 

Платени данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни санкции 
  97 97 

  ОБЩО РАЗХОДИ 
34 849 55 209 4 612 94 670 

  

 Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” – изразходвани са         

34 849 лева, от които държавни разходи 32 715 лв. за заплати и осигуровки на персонала в 

яслените групи, за местна дейност 317 лева и 1 817 лв. за дофинансиране на дейността. 

Дейност 437 „Здравни кабинети в детски градини и училища” – Изразходвани са        

55 209 лв., от които държавни разходи 43 369 лв. за заплати и осигуровки на персонала в 

здравните кабинети в училищата и ДГ и 11 840 лв. за дофинансиране на дейността. 

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – Изразходвани са общо 4 612 лева, 

в т.ч., за издръжка на Здравна служба гр.Мизия и линейката. 

 ФУНКЦИЯ 5 - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 

 

§ Наименование 

Дейнос

т 524 

Дейност 

525 

Дейност 

532 

Дейнос

т 540 

Дейност 

562  
Дейност  

589 ОБЩО 

    

ДСП 

Клуб на 

пенсион

ера 

Програм

и за 

временна 

заетост 

ДСХ 

 

 

Личен 

асистент 

Др. 

служби и 

дейности 

по 

соц.ос.и 

подпома

гане   

01-00 
Заплати за персонал 

89 719   206 330  15 554 311 603 

02-00 Др.възнаграждения  
4 605  113 812 5 146 524 869  648 432 

05-00 

Задължителни 

ос.вноски 

работодател 
19 253  21 926 42 610 100 520 2 903 187 212 

10-00 Издръжка 
128 111 2 331  89 660   220 102 

19-00 

Платени данъци, 

такси, наказателни 

лихви и 

административни 

санкции 
120   373 

 

 493 

42-00 

Обезщетения и 

помощи 
     19 589 19 589 

51-00 

Основен ремонт на 

ДМА 
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52-00 

Придобиване на 

ДМА 
11 904      11 904 

  ОБЩО РАЗХОДИ 
253 712 2 331 135 738 344 119 625 389 38 046 1 399 335 

Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – Общо разходите са в размер на 253 712 

лева – за заплати и осигуровки на персонала в ДСП, за издръжка на Домашен социален патронаж 

гр.Мизия, за „Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 

и за капиталови разходи в размер на 11 904 лв. за „Оборудване за кухненски блок в сградата на 

"Домашен социален патронаж"  гр.Мизия, гр.Мизия. От такси са постъпили 23 734 лв. Дейността 

обхваща всички населени места на територията на общината. 

Дейност 525 „Клубове на пенсионера и инвалида” – Средствата, изразходени в тази 

дейност, са в размер на 2 331 лв, от които за издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида.  

Дейност 532 „Програми за временна заетост” – Изразходвани са 135 738 лв, от които 

държавни разходи 135 663 лв. за заплати и осигуровки на заети в ПВЗ и дофинансиране 75 лева. 

Дейност 540 „Дом за стари хора” - Изразходени са 344 119 лева за възнаграждения, 

осигуровки и издръжка на ДСХ. ДСХ в с.Липница е с 18 бр. персонал, който обслужва 20-25 

възрастни хора. 

Дейност 562 „Личен асистент” – за предоставяне на социалната услуга „Социален 

асистент“ и „Личен асистент“ са изразходени средства в размер на 625 389 лв. 

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетостта” – 

Общо изразходени средства в тази дейност са в размер на 38 046 лв., в т.ч. за присъдена издръжка 

5 723 лв. и компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания 13 866 лв. 

(делегирани държавни дейности), и 18 457 лв. за заплати и осигуровки на отчетници ПВЗ в 

местни дейности. 

 

ФУНКЦИЯ 6 - ЖИЛ.СТР., БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  

§ Наименование 

Дейност  

603 

Дейност 

604 

Дейност  

606 

Дейност  

619 

Дейнос

т 622 
Дейност 

623 ОБЩО 

    

Водоснабд

яване и 

канализа

ция 

Осветление 

на улици и 

площади 

Изгр.,рем

онт и 

поддържа

не ул. 

мрежа 

Др. д-сти 

по 

благоустро

йството 

Озелен

яване 
Чистота 

  

01-00 

Заплати за 

персонал 
     85 897 85 897 

02-00 

Др.възнагражден

ия  
     3 928 3 928 

05-00 

Задължителни 

ос.вноски 

работодател 
    

 

17 417 17 417 

10-00 Издръжка 
13 154 45 423 352 537 8 034 592 82 649 502389 

19-00 

Платени данъци, 

такси, 

наказателни 

лихви и 

административни 

санкции 
    

 

1 603 1 603 

51-00 

Основен ремонт 

на ДМА 
  676 813    676813 
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52-00 

Придобиване на 

ДМА 
   75 741   75741 

  

ОБЩО 

 РАЗХОДИ: 
13 154 45 423 1 029 350 83775 592 191 494 1363788 

  

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – Изразходвани 13 154 лв. в местна 

дейност за поддръжка на помпи, ел.енергия за пречиствателна станция в с.Крушовица, 

почистване на шахти, застраховка на водопроводната мрежа и на канализацията в с.Крушовица, 

видеонаблюдение на помпената станция в с.Крушовица 

  

Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – Изразходвани са 45 423 лв. за 

ел.енергия на улично осветление, ел.материали, такси присъединяване ЧЕЗ. 

 

 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” – Изразходвани са 

1 029 350 лв., в т.ч. 2048 лв. за издръжка /материали за уличната мрежа, пътни знаци, боя за 

маркировка, застраховки улична мрежа/. Текущ ремонт за 350 489 лв. е извършен за улици в 

гр.Мизия и с.Софрониево. Разходи за ремонти на обща стойност 676 813 лв.капиталови обекти: 

„Ремонт на 2 бр. паркинги, прилежащи на ул."Сергей Румянцев" гр.Мизия” за 105 000 лв., 

„Ремонт на ул."Цветко Палибачийски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г.” за 138 586 лв., „Ремонт 

на ул."Косанска" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г.” за 163 714 лв., „Ремонт на ул."Сливница" 

гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г.“ за 69 079 лв., „Ремонт на ул."Петър Цветков" с.Крушовица - по 

ПМС №348/2019 г.“ за 69 724 лв., „Ремонт на ул."9-ти септември" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 

г.“ за 104 311 лв., „Ремонт на обслужваща улица между ул."Дафинка Чергарска" и ул."Цанко 

Церковски" гр.Мизия - по ПМС №348/2019 г. за 26 399 лв. 

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство благоустройство и 

регионално развитие” – Изразходвани са 8 000 лв., финансирани от ПУДООС за реализация на 

проект „Ликвидиране на две незаконни сметища. Ремонтиране и оборудване на футболно, 

волейболно и баскетболно игрище в двора на ОУ „Христо Ботев“ с.Липница. Изграждане на кът 

за отдих“. Капиталови разходи на обща стойност 75 741 лв. са извършени за следните обекти: 

„Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона 

гр.Мизия“ за          45 021 лв., „Изграждане на детска площадка на ул.“Иван Вазов“ с.Липница за 5 

836 лв. (преходен обект с обща стойност 14 560 лв.) и „Изграждане на спортна площадка за игри 

на открито (зад сградата на Общински туристически информационен и експозиционен център) 

гр.Мизия“ за        14 884 лв. 

Дейност 622 „Озеленяване“ – закупени посадъчен материал, цветя за насаждане и 

материали за озеленяване в размер на 592 лв. 

Дейност 623 „Чистота” - Изразходвани 191 494 лв. в местна дейност, от които  за 

събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените 

места   84 252 лв., 107 242 лв. за заплати и осигуровки на обслужващия персонал на дейността. 

 

ФУНКЦИЯ 7 - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 

§ Наименование 

Дейност 

 712 

Дейнос

т 713  

Дейнос

т 714 

Дейност 

738 

Дейнос

т 745 
Дейност 719 

ОБЩ

О 

    

Детски и 

спец.спорт

ни школи 

Спорт 

за 

всички 

Спортн

и бази 

за 

спорт 

Читалищ

а 

Обредн

и 

домове 

и зали 

Др.д-сти по 

спорта и 

физич.култу

ра   

02-00 

Др.възнагражден

ия  
    185  185 

10-00 Издръжка 
 927     927 
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42-00 

Обезщетения и 

помощи 
    1 110  1 110 

43-00 

Субсидии за 

нефинансови 

предприятия 
8 000     

 

8 000 

45-00 

Субсидии на 

организации с 

нестопанска цел 
   146 160  

 146 

160 

55-00 

Капиталови 

трансфери за 

орг.с нестоп. цел 
    24 500 

 

24 500 

  

ОБЩО 

РАЗХОДИ 
8 000 927  146 160 25 795  180882 

 Дейност 712 „Детски специализирани спортни школи” – Изразходените средства в 

размер на 8 000 лв. са за спортни мероприятия на ученици от СК „Мизия” (Клуб по лека 

атлетика). 

 Дейност 713 „Спорт за всички” – Изразходваните средства в размер на 927 лв. са за 

спортни пособия в детските градини и училищата – предоставена държавна субсидия. 

 Дейност 738 „Читалища” - Държавните разходи от 146 160 лв. представляват субсидии за 

5 броя читалища на територията на общината. 

 Дейност 745 „Обредни домове” – Изразходваната сума от 185 лв. е за участие на 

служители в ритуали и 1 110 лв. за помощи по Решение на ОбС за покриване на разходите за 

погребения. Капиталов трансфер е преведен на Врачанска митрополия във връзка с изпълнение 

на обект „Ремонт православен храм "Св.Троица", с.Крушовица“. 

 

ФУНКЦИЯ 8 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

 

§ Наименование 
Дейност 832 

Дейност  

849 

Дейност  

898 ОБЩО 

    

Дейности 

по ремонт и 

поддържане 

на пътища 

Др.дейности 

по 

транспорта, 

пътищата 

Други 

дейности по 

икономиката 
  

01-00 
Заплати за персонал 

  94 385 94 385 

02-00 Др.възнаграждения  
  175 241 175 241 

05-00 

Задължителни ос.вноски 

работодател 
  53 726 53 726 

10-00 Издръжка 
9 616  32 650 42 266 

19-00 

Платени данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни санкции 
  393 393 

43-00 

Субсидии за нефинансови 

предприятия 
 2 266  2 266 

  ОБЩО РАЗХОДИ 
9 616 2 266 356 395 368 277 
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 Дейност 832 „Дейности по ремонт и поддържане на пътища” – Изразходвани са 9 616 

лв. за зимно поддържане и снегопочистване на територията на общината, в т.ч. със средства от 

държавния трансфер за зимно поддържане и снегопочистване. 

 Дейност 849 „Др.дейности по транспорта, пътищата и далекосъобщенията“ – за 

делегирани държавни дейности по субсидиране на междуселищни пътнически превози за 2 266 

лв. 

 Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – За дейността са изразходени 356 395 

лв. в местна дейност за заплати и осигуровки на персонала, назначен в дейността, и за издръжка 

/ел.енергия, горива, материали, такси, застраховки и др/.  

 

ФУНКЦИЯ 9 – РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 

За функцията са изразходвани 18 643 лв. за погасяване на лихви по дългосрочния кредит 

към „ОББ“. 

 

III. РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ на поименния списък на капиталовите разходи за 2020 година 

по обекти и източници на финансиране - /Приложение №2/ 

 

ІV.ОТЧЕТ за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз – през 2020 г. 

продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените 

проекти и разработването на нови. 

Съгласно указания на Министерство на финансите тези проекти са отчетени в отчетна 

група „Сметки за средства от Европейския съюз“. В началото на 2020 г. наличността по сметките 

е в размер на 4 022 лв., а по параграфи са отчетени следните приходи: 

Приходи Отчет към 31.12.2020 г. 

§62-00 Трансфери между бюджети и сметки за 

средства от ЕС 

663 306 

§63-00 Трансфери между сметки за средства от 

ЕС 

3 906 239 

§76-00 Временни безлихвени заеми между 

бюджети и СЕС 

-40 800 

§88-00 Събрани средства и извършени 

плащания от/за сметки за СЕС 

-29 069 

 

Салдото по банковите сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 r. е в размер 

на 69 480 лв.  

 

Към 31.12.2020 г. в Община Мизия са извършени разходи по сметки за средства от ЕС в 

размер на 4 434 218 лв., както следва: 

 По ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица", проект „Топъл 

обяд“ са отчетени разходи в размер на 122 757 лв.; 

 По ОП “Човешки ресурси”, проект „Патронажна грижа – компонент 3“ – 25 701 лв. 

 По ОП “Човешки ресурси”, проект „Обучение и заетост за младите хора“, етап 3 и проект 

„Младежка заетост“ са отчетени разходи в размер на 136 790 лв.; 
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 По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, изпълнявани от основните училища 

и ПГ „Васил Левски“ гр.Мизия, са извършени разходи в размер на 92 035 лв.; 

 По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Активно приобщаване в 

СПО“, изпълняван от ДГ „Незабравка“ – 834 лв. 

 По проект "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община 

Мизия – гр.Мизия, ул.“Любен Каравелов“, ул.“Петко Банков“, ул.“Георги Димитров“, 

ул.“Кузман Янкулов“; с.Софрониево, ул.“Дафинка Чергарска“, с.Крушовица, ул.“Лазар 

Драйчев“, ул.“Васил Воденичарски“, ул.“Люлин“, с.Липница, ул.“Александър 

Стамболийски“, с.Войводово, ул.“Георги Димитров“ по подмярка 7.4 от ПРСР 2014 - 2020 

г. извършените разходи са в размер на 964 216 лв;       

 По проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа – Община Мизия за 

път №VRC 1110, VRC 1109, VRC 2108, VRC 2111" по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.  

извършените разходи са в размер на 2 793 652 лв.; 

 По проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. 

Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” от ПРСР 2014 - 2020 г. извършените 

разходи са в размер на 298 233 лв.              

 
 

ІV.ОТЧЕТ за изпълнение на сметките за чужди средства за 2020 г. - В тази отчетна 

група се отчитат чужди средства - депозити по ЗОП, търгове, гаранции за изпълнение, приходи по 

чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ – „бели петна”. За отчетния период към 31.12.2020 г. разликата между 

постъпилите и възстановените средства на лицата е в размер на 63 028 лв. Възстановени са и 

заемообразно са ползвани средства в размер на 2 555 лв. 

 

V. ОТЧЕТ за състоянието но общинския дълг за 2020 година /Приложение №15/. 

Остатъчният размер на общинския дълг на община Мизия към 31.12.2020 г. е 525 500 лв., 

включващ размера на дълга по дългосрочния банков кредит към „ОББ“ ЕАД – 525 500 лв. 

Община Мизия регулярно изплаща банковия кредит съгласно одобрения погасителен план, като 

няма просрочия по отношение на погашенията. 

Към 31.12.2020 г. съотношението между плащанията по дълга (203 443 лв.) към средния 

размер на приходите и обща изравнителна субсидия за последните три години 2017 г., 2018 г., и 

2019 г. (1 859 600 лв.) е 10,9% или в рамките на допустимите 15% по чл.32, ал.1 от ЗПФ. 

Община Мизия е вписала всички необходими данни в Регистъра на общинския дълг съгласно 

указанията на чл. 54, ал.3 от Закона за общинския дълг. 

Общият размер на отчетените разходи по обслужване на общинския дълг през 2020 г. е               

203 443 лв., формиран по вид разходи, както следва: 

- 184 800 лв. погашения по главница; 

-   18 643 лв. разходи за лихви; 

-            0 лв. разходи за такси и комисионни. 

 

 

 

КМЕТ НА 

                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ: 

                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА 
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	Приходната част на Бюджет 2020 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния и с бюджетите на ресорни министерства, дългово и друго финансиране.
	В изпълнение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са определени бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет - субсидии за държавно делегираните дейности, като увеличението спрямо 2019 г. се дължи основно на променените стандарти във функция „Образован...
	Собствените приходи са формирани съобразно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на приходната част на общинския бюджет са включени средства от данъци, такси, разпореждане с имущество, глоб...
	Финансовите задължения на Община Мизия, поети с решение на Общински съвет, са обслужвани редовно в изпълнение изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси.
	Разходването на средствата за държавно делегирани дейности е съобразено с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, решения и постановления на Министерския съвет, указ...
	Началният план на разходите на община Мизия за 2020 г. е 7 304 848 лв., в т.ч. 4 064 881 лв. за държавно делегирани дейности, 3 106 700 лв. за местни дейности и 133 267 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Уточненият план възлиза ...
	Отчетът на общината към 31.12.2020 г. е в размер на 7 376 951 лв., в т.ч. за делегирани дейности от държавата – 4 089 870 лв., за местни дейности – 3 251 189 лв. и за дофинансиране –        35 892 лв.

