
 

П О К А Н А 

 

 

Кметът на Община Каварна 

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата 

за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Каварна 

кани 

 жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 

09.01.2017 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината  

 

на 
 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

на проекта на бюджет за 2017 г. на Община Каварна 

 

Уважаеми съграждани, 

Предстои обсъждането на бюджета на Община Каварна за 2017 г.  

 Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения от 31.12.2016 г. до 08.01.2017 г. в 

деловодството на администрацията или на електронен адрес obshtina@kavarna.bg    

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2017 г. са 

публикувани на адрес www.kavarna.bg , в секция "Документи".  

Материалите по проекта за бюджет за 2017 г. са на разположение на гражданите 

в заседателната зала на II eтаж . 

 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ ! 



                            

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

по проекта за бюджет 

на община КАВАРНА за 2017 година 

 

Бюджетът в своята същност представлява финансовия план на организацията за 

една бюджетна година. Проявява се като документ на политика, ръководство за 

оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния 

процес.Той показва от къде идват парите и за какво се изразходват. 

С предложения проект на бюджет на общината за 2017г. сме се постарали да 

предложим един бюджет, който е реален и максимално се доближава до нуждите и 

потребностите на гражданите от общината и e съобразен с финансовите й възможности. 

  В съответствие с изискванията на  чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

предлагаме на Вашето внимание проекта за бюджета на общината за 2017г. 

Проектобюджет  за 2017г. е разработен на базата на: 

• Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г.; 

• Закон за публичните финанси; 

• РМС № 304/26.04.2016г., изменено с Решение № 920/02.11.2016г за приемане 

на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2017г.; 

• Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Каварна;  

• Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и 

цени на услуги на територията на община Каварна 

 

Проектобюджета  на Община Каварна за 2017г.е прогнозиран в размер на 13 362 
167  лв., на база на: прогноза за собствени приходи – 6 333 100 лв., взаимоотношения с 
ЦБ – 7 100 264лв.,  финансиране (-)- 464 510лв. и част от средствата, които ще се 
включат в остатък от предходен период  - 393 313лв.,  което означава че общия размер 
на разходите ще се увеличи. 
 

През 2017г. утвърдените със ЗДБРБ за 2017г. средствата  за финансиране на 
Общините като цяло се увеличават спрямо 2016г. Увеличението се дължи на по-
високите стандарти  във всички делегирани дейности, увеличени са средствата за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища и за капиталови разходи.  
 

С  чл.51 от ЗДБРБ са определени размерите на бюджетните взаимоотношения 
между Централния бюджет и бюджета на Община Каварна за 2017г., които са в размер 
на 7 100 264лв. както следва: 

• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на  6 281 

964лв. Предоставя се по тримесечия както следва: първо тримесечие – 30%, 

второ-25%, трето-20% и четвърто 25%. В сравнение с 2016г. увеличението е в 

размер на 232 083 или 3,83%. 

• Обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер на  179 000лв., 

определена на база на Механизма за определяне на субсидиите на общините. 



Превежда се до 20 януари - 50 на сто, до 20 юли 25 на сто и до 20 октомври 

останалите 25 на сто. Запазва си размера спрямо 2016г. 

• Средствата за зимно поддържане и снегопочистване са в размер на  102 

200лв. и са включени в трансфери за местни дейности. Превеждат се до 20 

януари в размер на 75 на сто и до 31 октомври останалите 25 на сто. Спрямо 

2016г. средствата   са увеличени с 10 000лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 537 100лв. Средствата 

са увеличени спрямо 2016г. с 51 000лв. Предоставя се разпределена по 

тримесечия както следва: първо тримесечие -15%, второ тримесечие 30%, трето 

тримесечие 30%,четвърто тримесечие 15%. 

 Спрямо 2016г. размерът на трансферите от ЦБ на Община Каварна е 

завишен с 293 083 лв. или с 4.30 %, както следва: 

Трансфери от ЦБ 2017г. 2016г. + / - 

Обща субсидия за 

делегираните от 

държавата дейности 

 

6 281 964 

 

6 049 881              

  

+ 232 083 

Обща изравнителна 

субсидия и за зимно 

поддържани и 

снегопочистване на 

общински пътища 

 

281 200 

                      

271 200 

 

+ 10 000 

Целева субсидия за 

капиталови разходи 

537 100               486 100               +51 000 

Общо: 7 100 264 6 807 181 +293 083 

 

 

- Съгласно чл.91, ал.1 от ЗДБРБ за 2016г., реализираните в края на 

годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата 

дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за 

финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни дейности; 

 

 

Особености при планиране на приходите.  
 

 В частта на делегираните от държавата  дейности са включени  следните 

приходи: 

-  Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - в размер на 6 281 

964лв. съгласно Решение № 920/02.11.2016г.на МС за изменение на Решение 

304 на МС от 2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели са определени 

стандартите за делегираните от държавата дейности. 

                            

В частта на местните дейности са включени: в приходите с общински характер е 

заложена прогнозата за очакваните приходи от имуществени и други данъци -  вкл. 

патентен данък, туристически данък, данък върху таксиметров превоз на пътници; 

данък върху недвижими имоти и МПС, операции с общинско имущество, местни такси 

в размери определени от общинския съвет – за ползване на детски градини, детски 

ясли, административни и технически услуги и други, глоби, лихви и други неданъчни 

приходи с общински характер в размер на 6 333 100 лв. 



В раздела „Взаимоотношения с Централния бюджет” са включени   818 300 лв.: общата 

изравнителна субсидия – 281 200 лв. и  целевата субсидия за капиталови разходи 

предвидена за изграждане на обекти с местно значение в размер на 537 100 лв. 

 В раздел „Операции с финансови активи” със знак минус е посочена сумата от 

464 500 лв., която Общината ще възстанови по ползвания облигационен заем.  

В същия раздел е посочен и остатъка от предходни периоди – 393 313лв., 

неизразходвани средства за капиталови разходи и зимно поддържане на общински 

пътища. 

 Плановите стойности на собствените приходи са определени на базата на 

направени анализи и прогнози за всеки конкретен приход.  

 

Бюджет 2016г. 
Проектобюджет 

2017г. 

Относителен 

дял 

2017/2016 

Имуществени и др. данъци 1 860 000     2 333 000 125,43% 

Неданъчни приходи 3 108 300 4 000 100 128,69% 

Взаимоотношения с ЦБ 757 300 818 300 108,05% 

Временни безлихвени заеми -10 000    

Операции с фин.активи - 464 500 - 464 510 0% 

Преходен остатък 572 200 393 313 68,70% 

 

Считаме, че изготвената прогноза е реалистична. При постъпили по-високи или 

по-ниски приходи от прогнозните или такива възникнали инцидентно, общинската 

администрация на основание чл. 124 от Закона за публичните финанси  ще представя в 

Общинския съвет докладни за извършване на актуализация както в приходната, така и в 

разходната част на бюджета. 

 

 

 Особености при планиране на разходите  
  

Разходите по бюджета са планирани при съблюдаване изискванията на Закона за 

публичните финанси и приоритети на общината, които  са: 

          -  Извършване на разходи с устойчив характер и запазване на финансова 

стабилност ; 

- Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на 

инфраструктурата - благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни 

зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината, чрез 

оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през 

новия програмен период.;  

           - Провеждане на социална политика, насочена към повишаване качеството 

на живот и подобряване възможностите за трудова реализация; 

-  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на 

образованието, здравеопазването и социалните дейности. 

 



 

Средствата за делегираните от държавата дейности са в рамките на определените 

по стандарта средства, като увеличение на стандарта се наблюдава във всички 

дейности. Разчетени са средства за „други възнаграждения и плащания”, включващи 

всички разходи по извън трудови правоотношения и предстоящи разходи за 

обезщетения. 

 Разходите по бюджета на Община Каварна за 2017. са предложени  в размер на 13 362 
167 лв. в които е включена част от средствата като преходен остатък, което означава, че 
общия размер на разходите ще се увеличи. 

 Проекта на бюджета на общината за 2016г. е разпределен както следва : 

- текущ бюджет -  12 143 895 лв., което представлява  90,88% от общите разходи; 

- капиталов бюджет -1 218 272 лв., което представлява  9,12% от общия проект 

за разходите. 

Разходната част на проектобюджет 2017г. на община Каварна е разработена, съответно 

за делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности – 

дофинансирани с общински приходи и за местните дейности. 

 
 -за делегирани от държавата дейности – 6 281 964 лв., или 47,01% от общите 

бюджетни разходи; 

-за местни дейности – 5 980 803лв., или 44,76% от общите бюджетни разходи; 

- за дофинансиране на държавни дейности -  1 099 400 лв., или 8,23% от общите 

бюджетни разходи. 

 

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 6 281 964лв., или 

увеличени с 3,69% повече в сравнение с 2016г. 

    
Стандартите за финансиране на делегираните от държавата  дейности са  с минимален 
ръст, който не покрива увеличението на минималната работна заплата от 1 януари от 
420лв. на 460 лв. и увеличението на осигурителните вноски за фонд“Пенсии“.С цел 
запазване качеството на услугите, които се предлагат на жителите на общината се 
наложи увеличаване на средствата за дофинансиране на делегирани от държавата 
дейности в дейностите- общинска администрация, детски градини, извънучилищни 
дейности и дейности в сферата на културата. 
Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са в размер на 
1 099 400лв. 
 
Разходи за общински дейности  са в размер на  5 980 803лв.  
В тази сума е включен трансфера за издръжка  на местните дейности  /общата 
изравнителна субсидия/, която запазва размера си от 2016г., без да е  отчетено 
увеличението на минималната работна заплата и увеличението на осигурителните 
вноски за фонд“Пенсии“, сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища, които са увеличени с 10 000лв в сравнение с 2016г.. В рамките на предложения 
бюджет с местно финансиране са осигурени средства за възнагражденията на 
персонала и средства за издръжката и нормалното функциониране на всички социални, 
комунални, културни и административни дейности на общината.  
  
Съотношението на групите разходи - държавни : общински е 55,24% : 44,76%. 
 

3.2.Функционално разпределение на разходите : 
 
   • Функция 1 " Общи държавни служби "– 2 249 850 лв. в т.ч. за делегирани 
държавни дейности 710 200лв., за местни дейности 953 150 лв.  и за дофинансиране на 
държавните дейности 586 500 лв.   



И през 2016г. средствата за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация”   са  определени  в съответствие с актуалните данни за населението по 

постоянен адрес по данни на ГРАО,без да са отчетени ангажиментите, които се 

възлагат на администрациите с промяната на законодателството.  Планират се средства 

за възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели 

на лица по трудови, извън трудови и служебни правоотношения. В средствата за 

персонал в общинските дейности са заложени средствата за възнаграждения на 

председателя на Общинския съвет и на общинските съветници и омбудсман  – общо 

127 800 лв. 

Освен  обичайните разходи осигуряващи  дейността на общинска 

администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер: 

- разходи за представителни цели на кмета на общината– 12 700 лв. 
- разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет- 150 лв.; 
- за членски внос в нетърговски организации – за Общинска администрация 8 

000 лв. и за Общински съвет  500лв.; 
- за помощи по решение на Общински съвет  - 10 000 лв.- в т.ч. за социално 

слаби и нуждаещи се от лечение граждани – 7000лв. и помощи и стипендии за  деца с 
изявени дарби, съгласно приета общинска програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби - 3000лв.  

- инвестиционни разходи 127 000 лв., от които 80 000лв за обновяване на 
автомобилния парк на общината. 
 
          • Функция 2 "Отбрана и сигурност " – 124 960лв. в т.ч. за делегирани държавни 
дейности 106 660лв. и за дофинансиране на държавните дейности 18 300 лв.     
Увеличението на стандарта спрямо 2016г. е 4,88% Разчетените средства осигуряват: 

- възнаграждения   и осигурителни вноски на 5 бр. денонощни оперативни  
дежурни, 1 бр. отговорници на пунктовете за управление и издръжката на Военен отдел 
и дейности по плана за защита при бедствия – 53 160 лв. 

- възнаграждения на 10 бр. обществени възпитатели, издръжка на Местната 
комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетни,  детска педагогическа стая и гориво за автомобилите на районните 
инспектори – 53 500 лв. 

- дофинансиране – 18 300 лв. –  за заплати, осигурителни плащания и издръжка 
на общински консултативен кабинет  по проблемите на децата и младежта. 
  
        • Функция 3 "Образование " -  4 225 329 лв. в т.ч. за делегирани държавни 
дейности 3 803 469лв., за местни дейности 286 760 лв. и за дофинансиране на 
държавните дейности 135 100 лв.  
Увеличението на стандарта за детските градини за деца от 2- до 4 години  спрямо 
2016г. целодневна организация на учебния ден за обхванатите в І - VІ клас ученици  и 
учениците от средищните училища - 580лв е 6,21%, за подготвителна група в детска 
градина е 13,8%,неспециализираните училища – 7,86%,професионалните гимназии – 
9,09%., за целодневна организация на учебния ден за обхванатите в І - VІ клас ученици  
и учениците от средищните училища – 6,61%лв.Запазени са стандартите за деца и 
ученици на ресурсно подпомагане в размер на 326лв., материална  база на училищата - 
по 25 лв. на ученик; подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 
учениците от І -ІV клас – 72 лв. 
 Завишените  стандартите във функция „Образование“ са недостатъчни за покриване 
увеличението на минималната работна заплата, което е с 9,52%  и привеждането на 
работните заплати на персонала в съответствие с действащата нормативна уредба 
Средствата за образование заемат най-голям дял от бюджета за 2017г.- 31,62% 
Като второстепенни разпоредители към бюджета на общината са 6 училища на 
територията на Общината, които прилагат системата на делегиран бюджет и 7 
 детски градини, които от 01.01.2016г. ще прилагат системата на делегиран бюджет. 



В тази функция с държавен трансфер по единни разходни стандарти се финансират 
всички трудови разходи и веществената издръжка на общинските училища, а за 
целодневните детски градини и извънучилищните дейности  трудовите разходи и част 
от издръжката.  
Продължава тенденцията за намаляване броя на учениците в общинските училища -  
при  1 411 ученика за 2016г., за 2017г. техния брой е 1310, а броя на децата в детските 
градини от 499 през 2016г. на 427 за 2017г.По тази причина средствата от държавен 
трансфер по стандарт за всяка следваща година намаляват и са недостатъчни за 
осигуряване нормалното провеждане на учебния процес в някои от училищата  и 
градините с по-малък брой  деца и ученици.. 
Във функцията са разчетени като дофинансиране и 56 300 лв. за възнаграждения на 
ОДК и  78 800 за детските градини в града и по  селата 
С   общински    приходи   се   финансира   веществената   издръжка   на    детските 
градини и Обединения детски комплекс.  
 
        • Функция 4  „Здравеопазване”  –  818 417лв. в т.ч. за делегирани държавни 
дейности 280 632лв., за местни дейности 537 785лв.   
В проекта на общината за 2017г. с държавно финансиране са  планирани разходите в 

дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” – 192 054лв., дейност 

“Здравен кабинет в детски градини и училища” 81 138лв. и дейност „Др. дейности по 

здравеопазването“ за издръжката на една бройка здравен медиатори  7 440 лв. 

За дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” – стандартите за 

дейността са разработени в съответствие с Наредба № 26/2008 г. за устройството и 

дейността на детските ясли и детските кухни. 

Увеличението на стандарта за детска ясла  спрямо 2016г. е 4,02%, а за детска кухня е 

1лв., здравен медиатор с 6,5%, за училищното здравеопазване  няма промяна, но при 

намаляване на броя на децата в детските градини и училищата, намаляват и средствата 

за медицинския персонал в училищата и детските градини. 

За дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” в стандарта за медицинско 
обслужване в здравен кабинет на дете в детска градина и на ученик в училище са 
разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, 
осигурителни вноски от работодателя, за издръжка на дейността на здравния кабинет и 
средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд. Кметът на общината 
определя персонала в здравните кабинети съгласно разпоредбите на Наредба № 
3/2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата. С общински приходи 
се финансира  веществената издръжка на детска  кухня и на яслените групи – общо в 
рамките на 87 285 лв. 
За поредна година в бюджета на общината са предвидени средства за подпомагане 
дейността на МБАЛ  -Каварна” ЕООД в размер на 450 000 лв. за извършване на 
определени видове лечебна дейност извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване. 
        • Функция   5  „Социално  осигуряване , подпомагане  и   грижи ”  –  1 251 
752лв. в т.ч. за делегирани държавни дейности  1 037 310лв., за местни дейности 214 
442 лв          
В единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

социални дейности са разчетени средства за заплати, други възнаграждения на 

персонала, задължителните осигурителни вноски от работодатели, издръжка, 

здравословни и безопасни условия на труд на персонала и средства по Закона за 

храните. 

Съгласно натуралните и стойностни показатели за прилагането на стандартите в 

делегираните дейности за 2017г., за община Каварна,  във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани средства в размер на 993 480лв. или 

увеличение на стандарта спрямо 2016г. с 10% в т. ч. за Специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”   - 

с. Камен бряг с капацитет 120 места и за социални услуги предоставяни в общността 



„Център за обществена подкрепа” с капацитет 15 места, който предвиждаме през 2017г. 

да работи като бюджетна дейност. Стандарта е увеличен с 1,99% 

С общински приходи се финансират социалните услуги: Домашен социален патронаж., 
Клубове на пенсионера и Програми за временна заетост. От услугата "Домашен 
социален патронаж" се ползват средно месечно 120 лица от  града и от още пет 
населени места в общината.  Отчетните данни показват, че броят на ползвателите почти 
достига капацитета.  
 
  
        • Функция 6 " Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда " – 
2 953 052 лв.   
Разходите в тази функция се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк 
спектър от дейности в комуналната среда и благоустрояването. 
В дейностите на функцията са предвидени бюджетни кредити за: 

-    материали, поддръжка и ремонт на улично осветление – 260 500 лв. 
-  разходи свързани с дейността по поддръжка на зелените площи  и охрана на 

градски парк и парковете в района на лятно кино и спорна зона – 154 500 лв. 
-  сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на база приетата 

план-сметка от ОбС – 1 400 000лв.,  
 -  разходи, свързани с В и К –260 891лв.в т.ч. за изграждане на водопроводна 

мрежа в кв.”Младост1 на гр.Каварна в размер на 230 781лв.  
-   за дейности по жилищното строителство и благоустройството – 568 181 лв.,  

от които за проектиране и аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на 
плаж Каварна  250 000лв. .; 

-  за поддържане и ремонт на уличната мрежа – 260 500 лв. .в т.ч. 146 000лв.за 
проектиране и изграждане на улична мрежа в кв.”Младост” на гр.Каварна,ул.”Андрей 
Василев – Амира” и улица „Ген.Скобелев”  

 

• Функция 7 „Почивно дело,спорт, култура, религиозни дейности” 
 
         –  1 498 396 лв. в т.ч. за делегирани държавни дейности 343 693 лв., за местни 
дейности 795 203 лв. и дофинансиране на дейността на читалищата и музей  359 500 
лв. 

 В тази функция са предвидени средства за възнаграждения и за издръжка на 

музея и художествената галерия.За  поредна година  се въвежда допълващ стандарт за 

закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер в размер на 

14 460 лв. Няма промяна в стандартите спрямо 2016г.за  музея и художествената 

галерия, а за читалищата увеличението е с 3,10% и 1 субсидирана бройка.  

Предвидените с решение на общинския съвет средства за подпомагане разходите за 

погребения, с източник на финансиране  имуществени данъци, неданъчни и други 

приходи са отразени в дейност „Обредни домове и зали” по подпараграф 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” – 1000 лв., предвидени са 

средства за дофинансиране на читалищата за осъществяване на културна дейност  - 

74 500 лв. В тази дейност са предвидени и 156 000 лв. за продължаване изграждането на 

новия  гробищен парк  

По бюджета са предвидени средства за подпомагане дейността на  местните 

спортните клубове – 189 000 лв., за поддържане на спортните  бази – 54 200 лв., за 

културни мероприятия, свързани с обезпечаване на календарния план на Общината в 

размер на 258 000 лв.   

•         Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – 178 411 лв.  
 
Разходите в тази функция са със  целеви характер и са определени с проекта на   
ЗДБРБ.Те са свързани със зимното поддържане и  снегопочистване на  общинската 



пътна мрежа . Тук са включени   и разходите свързани със задълженията на общината 
по Закона за защита на животните за осъществяване на дейности по овладяване 
популацията на безстопанствените животни и са планирани в дейност 878 „Приюти за 
безстопанствени животни” – в размер на 25 000лв. 
   

• Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции” – 62 000 лв. 

В тази функция се планират разходите по обслужването на общинския дълг –

такси, лихви и др. В дейност 910 „Разходи за лихви” са посочени 66 000 лв., за 

дължимите за годината лихви по  облигационния заем., в дейност 997 „Разходи 

некласифицирани по др. функции” 12 000 лв. за такси. 

 

ИНДИКАТИВЕН  РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ  ЗА СРЕДСТВА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

  Средствата от европейския съюз, които се отчитат,като извънбюджетните 

сметки и фондове са финансирани със средства на националния фонд от структурните 

фондове на Европейския съюз и от Кохезионният фонд, със средствата на 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”.     

 През  2017г. Община Каварна ще продължи да работи по  проектите от 2016г. 

Програма  BG06 „Деца и младежи в риск” - проект BG06-219 „Шанс за всяко 

дете” 

ОП «РЧР» - « Независим живот на гражданите» 

ОП „Осигуряване на топъл обяд” 

ОП „Приеми ме” 

 За новия програмен период усилията ни ще бъдат насочени за кандидатстване по 

оперативни програми -  Програма за развитие на селските райони, Програма за морско 

дело и рибарство, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Оперативна 

программа «Региони в растеж» – свързани с  инвестиции в инфрастуктурни обекти- 

реконструкция на улична мрежа и тротоари в града и селата  и по Оперативна програма 

«Развитие на човешките ресурси»,-  мерки в сферата на образователната и социалната 

дейност 

Съгласно указанията на Министерство на финансите, след приключване на 

бюджетната 2016г. и в срока по чл. 84, ал.4 от ЗПФ окончателния проект на бюджета на 

общината за 2017г. ще бъде изготвен и внесен в Общинския съвет за обсъждане и 

приемане. 

 

  

 

 

 







































































Списък с предложение за капиталови разходи за 2017 година Приложение №3

год. задача РБ СБС

1 Изграждане на нов гробищен прак гр. Каварна 156000,00 39900,00 116100,00

2

Съвместно изграждане на довеждащ водопровод за нов гробищен 

парк с ,,ВиК" АД - Добрич 20000,00 10000,00 10000,00

3

Изготвяне на инвестиционен проект за обект : ,,Аварийно укрепване и 

реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна" 30000,00 30000,00

4

,,Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж 

Каварна" 220000,00 220000,00 0,00

5 Проектиране и изграждане на арка на вход на гр. Каварна 60000,00 60000,00

6 Основен ремонт на Етнографски комплекс 60000,00 60000,00

7 Облагородяване на крайбрежнва зона гр. Каварна 132331,00 132331,00

8

Изготвяне на инвестиционен проект за обект : ,,Изграждане на улична 

мрежа в кв. Младост 1, гр. Каварна" 20000,00 10000,00 10000,00

9 Изграждане на водопроводна мрежа в кв. Младост 1, гр. Кварана 230781,00 157200,00 73581,00

10 Изграждане на стълбище на НЧ ,,Съгласие" гр. Каварна 12000,00 12000,00

11

Закупуване на компютърна и офис техника за общинска 

администрация 15000,00 15000,00

12 Закупуване на лек автомобил за община Каварна 40000,00 40000,00

13 Закупуване на пътнически мукробус за община Каварна 40000,00 40000,00

14 Безхартиени заседания на Общински съвет 10000,00 10000,00

15

Проектиране на улична мрежа на ул. ,,Андрей Василев - Амира"  в гр. 

Каварна от ОТ 295 до ОТ 616, и изграждане на участък от ОТ 295 до 

ОТ 604 , до ниво трошенокаменна настилка 50000,00 50000,00

16

Изграждане на улична мрежа на ул. ,,Ген. Скобелев" в гр. Каварна, на 

участък от ОТ 685 до ОТ 409 и на участък от улица от ОТ 409 до ОТ 

410, до ниво трошенокаменна настилка 56000,00 56000,00

17

Изграждане на улична мрежа в участък от ОТ 383 по ул. ,,Васил 

Левски" до УПИ VI (за медицински център), кв. 181 в гр. Каварна, до 

ниво трошенокаменна настилка 20000,00 20000,00

18

Ремонт на общинска сграда в гр. Каварна, с адрес гр. Каварна, 

ул. ,,Добротица“ № 27 
20 000,00

20000,00

19

Вътрешно преустройство и реконструкция на сграда с идентификатор 

35064.501.129.6 по КККР на гр. Каварна, за промяна предназначение в 

,,Сграда с помещение за хранене, към детска кухня" 10000,00 10000,00

20 Изграждане на детска площадка в с. Могилище, община Каварна 9550,00 9550,00

21 Изграждане на детска площадка в с. Раковски, община Каварна 6500,00 6500,00

22

Извършване на строителен надзор за обект ,,Улична канализация за 

УПИ IV-2321 в кв. 329 - морски плаж ,,Каварна" части 1, 2 и 3 по 

КККР на гр. Каварна, община Каварна" 110,00 110,00

ОБЩО 1218272,00 573100,00 645172,00

Изгатвил: Св. Иванова

№ Наименование на обекта



№ Наименование на обекта Годишна задача

1 Текущ ремонт на общински пазар в гр. Каварна 16 200                      

2
Текущ ремонт на тротоар по ул. ,,Георги Бенковски" , от кръстовище с ул. ,,Сава 

Ганчев" до кръстовище с ул. ,,Максим Горки" 15 000                      

3 Текущ ремонт на кметство в с. Селце, общ. Каварна 20 000                      

4 Текущ ремонт на кметство в с. Божурец, общ. Каварна 20 000                      

5 Текущ ремонт на улици в община Каварна 50 000                      

6
Текущ ремонт на улично осветление в община Каварна (в гр. Каварна, с. Българево, с. 

Камен бряг, с. Белгун, с. Било, с. Нейково, с. Видно и други ) 20 000                      

7 Ремонт на спортна зала ,,Олимпиада" в гр. Каварна 30 000                      

8 Ремонт на читалище ,,Калиакра 1955“ и кметство в с. Могилище, общ. Каварна 20 000                      

9 Текущ ремонт на паркинг и прилежаща площ към ЖБ ,,Канатея" 7 000                        

10 Ремонт на детска площадка по ул. ,,Добротица", гр. Каварна 7 900                        

11 Ремонт детска площадка на ул. ,,България", гр. Каварна 14 300                      

12 Ремонт на детска площадка в с. Камен бряг, общ. Каварна 7 750                        

Общо 228 150                    

Изготвил: инж. Св. Иванова

ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНА КАВАРНА



К А Л Е Н Д А Р Е Н    П Л А Н

на културните събития с местно и национално значение - 2017 г.

Дата П р а з н и к
Средства 

в лева

      Новогодишни празници 5 000

04.02. 139 години от освобождението на Каварна от османско владичество

14.02. Ден на лозаря

01.03. Ден на самодееца

03.03. 139 години от Освобождението на България

08.03. 8-ми Март 3 000
Провеждане събори в селата 4 000

08.04. Международен ден на ромите 2 000

08.04 Пролетни празници "Великденско веселие", Лазаровден 5 500

06.05. Ден на гр.Каварна 20 000

12-14.05. ХIV Общобългарски фолклорен събор "С България в сърцето - 2017" 35 000

24.05.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

15 000

29.05-05.06.
XX Театрален фестивал на любителските театри "Каварна 2017" с 

международно участие 15 000

30.06.
Събор на народното творчество "Песни и танци от слънчева Добруджа" - 

Дебрене
4 000

01.07. Джулай морнинг фест 7 000

31.07. Джаз на село с Братя Владигерови 2 000

юли IX Фотографска академия 4 500

23.07 140 години от Каварненското въстание 7 000

18.07. 180 години от рождението на Васил Левски

10.08.
Честване победата на адм.Ушаков - годишнина от битката при Калиакра

август Празник на пъпеша - с. Българево 1 000

август Празници на морето - Каварна 2017 30 000

август XI Фестивал на старинната музика "Страваганца" 2 000

1-3.09 Миден и рибен фест 10 000

05.09. 100 години от Първата световна война

06.09.
132 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

22.09. 109 години от провъзгласяване на Независимостта на България

01-10.09. Международен живописен пленер 5 000

01-10.09. Пленер "Море-вятър" с.Камен бряг 3 000

септември Национални културни празници "Албена" 3 000

25.09. 77 години от Възвръщането на Южна Добруджа към България

01.11. Ден на народните будители

20.12-01.01. Коледни и новогодишни празници 10 000

О Б Щ О 198 000

Международни контакти, побратимяване 30 000

Рекламна дейност в областта на културата 30 000

2 000

2 000

500

500



СУБСИДИИ НА ЧИТАЛИЩА ЗА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 
 

 
Читалища Бюджет 

 2016 г. 
Проектобюджет 

2017 г. 
НЧ „Съгласие – 1890” – гр. Каварна 50 000 лв. 60 000 лв. 

НЧ „Народен будител – 1940” – с. Българево 3 000 лв. 3 000 лв. 

НЧ „Светлина – 1942” – с. Белгун 2 000 лв. 1 500 лв. 

НЧ „Народен глас – 1940” – с. Вранино 1 000 лв. 1 000 лв. 

НЧ „Надежда – 1941” – с. Видно 1 000 лв. 1 000 лв. 

НЧ „Искра – 1923” – с. Челопечене 1 000 лв. 1 000 лв. 

НЧ „Г. С. Раковски – 1941” – с. Камен бряг 1 000 лв. 1 000 лв. 

НЧ „Калиакра – 1955” – с. Могилище 2 000 лв. 1 000 лв. 

НЧ „Никола Нейков – 2005” – с. Нейково 100 лв.               500 лв. 

НЧ „Христо Градечлиев – 2005” – с. Селце 2 000 лв. 2 000 лв. 

НЧ „Утро – 1940” – с. Раковски 1 000 лв. 500 лв. 

НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1954” – с. Септемврийци 3 000 лв. 2 000 лв. 

НЧ „Божур – 2009” – с. Божурец 100 лв.               0лв  

ОБЩО: 67 200 лв. 74 500 лв. 

 

 



 

 

Предложение за субсидии на спортни клубове  

в община Каварна за 2017 г.  
                          
 

                                                                 
 
 

1. ФК „ Калиакра” -                                                                               150 000 лв.                     
 

2. Спортен клуб по танци „Флорета”-                                                 10 000 лв.                 
 

3. Спортен клуб по Хандбал „Калиакра”-                                            7 000 лв.   
 

4. Спортен клуб „Ринг”-                                                                        10 000 лв.          
 

5. Клуб по бойни спортове „Калиакра” –                                            10 000 лв.          
  

 

6. Спортен клуб по Корабомоделизъм „Вимпел”–                             2 000 лв.   

 
 

                                                

                                                                                                  ОБЩО :   189 000 лв.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ по 
ред

Наименование на проекта Приход Разход

1  Проект "Приеми ме"
§63-01 - 36 000   §02-01до §05-00         

36 000

2 Проект"Независим живот за гражданите на Каварна"

§63-01 - 350 437                                      § 76-00     28700               

§ 10-20      23752                                

от  § 02-01           до 

§05-00          297 985

3  Проект "Топъл обяд Каварна - 2016"

§ 95-01   18 317                                   

§63-01 -  73 269

§ 10-11      91586

     Всичко: 478 023 478 023

№ по 
ред

Наименование на проекта Приход Разход

1.
Програма  BG06 „Деца и младежи в риск” - проект BG06-219 „Шанс за 

всяко дете” 

§ 95-01    43809           

§ 63-01    47129              

§ 10-15        15788            

§ 10-20        66300           

от  § 02-01           до 

§ 05-00     8850

     Всичко: 90 938 90 938

ИНДИКАТИВЕН  РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ  ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  2017 г.

 

 
ИНДИКАТИВЕН  РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ  ПО ДРУГИ МУЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ  2017 г.


