
ПОКАНА 

С ЦЕЛ ПРОЗРАЧНОСТ И ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ, КАКТО И КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ДИРЕКТОРИ НА 
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДПЛУИ, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, 
ПРЕСЕДАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 
НПО/СПОРТНИ КЛУБОВЕ, ЖИТЕЛИ И ДР., ОБЩИНА КАВАРНА ПРЕДОСТАВЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГНОЗИ ЗА ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ ЗА 2023 Г., ВЪПРЕКИ 
ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т.8, ал.2, чл.44 ал. 1 т.8 и чл.54 ал. 1 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.98 Закон за публичните 
финанси чл. 10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 
г., чл.19 ал.1 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 във връзка с чл.1. чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10. чл.11, ал.2 и §1 на Преходни 
и заключителни разпоредби от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. /Обн. в ДВ бр. 104 от 30.12.2022г./, Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., 

ОБЩИНА КАВАРНА 

Представя за обсъждане на заинтересованите страни прогнозни разчети, условия 

и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет 

за 2023 г. на Община Каварна. Обсъждането за всички посочени по-горе заинтересовани 

страни ще се състои на 13 Март 2023г. от 14.00 часа в заседателна зала, ет. 1 на 

административната сграда на община Каварна, ул. „Добротица“ 26 

М О Т И В И  
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА 

ДО ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. 

За разлика от 2022 година, когато приемането на ЗДБРБ закъсня с три месеца, то 

през 2023 се очертава държавата и общините да работят без приет ЗДБРБ до май-юни. Това 

закъснение поставя общините в сложна и непредвидима среда с множество рискови 

фактори и хипотези, които ще доведат до отпадане или забавяне на редица местни 

инициативи. 

Независимо от забавянето и неяснотите, които се отчитат на този етап е необходимо 

предприемане на действия за подготовка и приемането на конкретни решения на 

общинските съвети за одобряването на основни разчетни показатели за времето до 

приемане на общинския бюджет-за лимит на средствата за заплати, за субсидиите за 

читалища, спортни клубове и т.н., за предоставяне на временни заеми за средствата от ЕС, 

за постъпленията от общинска собственост (Програмите по ЗОС), за очакваните собствени 

приходи, за приоритетните капиталови разходи, е цел откриване на процедури и други. 

  



До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. решенията на ОбС ще бъдат инструментът и 

основанието за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи 

или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции. 

В изборната година, местната общност очаква още повече работа и информация от 

общината, което налага осигуряването на пълна прозрачност по различни въпроси, касаещи 

финансовото управление на ниво община. 

Изготвянето на пълни прогнози и разчети по бюджета на общината за 2023 г. на най 

- ранен етап е основание за по-голяма предвидимост и прецизност в процеса на подготовка 

и приемане на общинския бюджет на по-късен етап (след приемането на ЗДБРБ за 2023 г.). 

НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ С ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИТЕ ПРИХОДИ И 

РАЗХОДИ ПРЕЗ 2023 г. 

Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2022 г. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона 

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 104 от 

30.12.2022 г.) 

 

С т.нар. „удължителен закон“, по аналогия на приетия през предходната година 

подобен закон, се определя прилагането на някои специфични правила за работа на 

общините, до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., както следва: 

=> Извършването на разходи от общините може да бъде в размери, не по- големи от 
размера на разходите за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила 
нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация 
- до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г.(чл.6, ал.1, изречение 
първо). 

=> Предоставянето на трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните 
от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и 
снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи по реда на чл.54 от 
ЗДБРБ за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при 
отчитане на влезли в сила нормативни актове (чл.6, ал.1, изречение второ). 
Разпоредбата на чл.54 от ЗДБРБ за 2022 г. се отнася до сроковете и процентното 
разпределение на общата субсидия за делегираните дейности по тримесечия, 
сроковете за предоставяне на изравнителната субсидия и трансфера за зимно 
поддържане и снегопочистване, както и до условията за предоставяне на целевата 
субсидия за капиталови разходи 

=> Правомощията на кмета на общината да финансира разходи за местни дейности в 
размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до 
размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от 
ЕС по чл.45, ал.1, т. З от ЗПФ, заемните средства на общината и наличните 

  



средства от преходните остатъци по бюджета на общината (чл. 6. ал. 1, изречение 
трето). 

=>Забрана за намаление или увеличение на достигнатите размери на основните 
месечни заплати към 31 декември 2022 г. в рамките на заеманата длъжност с 
изключение на изменения в размерите, определени в нормативен акт (чл.6, ал.З). 
Тук следва да се отчете, че МС прие ПМС за по-висок размер на минималната 
работна заплата през 2023 г., с което се определи, че средствата за нейното 
обезпечаване са за сметка на съответните бюджети. От това ПМС не произтичат 
пряко други увеличения, като например такива осигуряващи разлика между 
възнагражденията на нискоквалифицираните кадри и останалите специалисти. В 
тази връзка в частта за делегираните от държавата дейности секторните 
министерства ще осигурят необходимата информация, на базата на която МФ 
следва да уведоми общините за увеличения размер на общата субсидия за тяхното 
финансиране. 

=>Възможността за ползване на неусвоените към 31 декември 2022 г. средства от 
общата субсидия за делегираните от държавата дейности, с изключение на тези във 
функция „Образование“- да могат да се разходват за делегираните от държавата 
дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи 
на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени (чл. 7). 
Възможността за ползване на неусвоените към 31 декември 2022 г. средства от 
трансфери за друг и целеви разходи - да могат да се разходват за същата цел през 
2023 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един 
месец от приключването на разплащанията. За трансферите, предоставени през 2018 
и 2019 г. се изисква към 1 януари 2023 г. да има обявена процедура (чл. 8). 
Ползването на преходния остатък от трансфера за зимно поддържане и 
снегопочистване на общинските пътища и през 2023 г. за дейностите по зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища съгласно съответната 
наредба по чл.36 от Закона за пътищата, както и за придобиване на дълготрайни 
материални активи за снегопочистване на територията на общината по решение на 
ОбС и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане (чл. 9). 

=>Ползването на неусвоените средства от резерва за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия от 2018 и 2019 г., за обекти, за които към 
1 януари 2023 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от ЗОП и тя не е прекратена, 
и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, 
се разходват за същата цел през 2023 г. Съответно ползването на преходните 
остатъци за подобни обекти, отпуснати през 2020 г. и 2021 г. също ще могат да 
разходват за същата цел през 2023 г., но без изследване на наличието на обявена 
процедура (чл. 10). 

=>Възможност МС да одобрява финансиране на дейности във връзка с бедствия, в 
условията на миграционен натиск и защита на обществения ред, във връзка с 
КОВИД 19, за подготовка и провеждане на избори, за реализиране на утвърдените 
на политики за семейните помощи за деца, както и за инвестиционни разходи, 
одобрени от Народното събрание (чл.11, ал.2). 

=>Възможността за сключване на договори по определени програми за заетост и 
„Красива България“ в размери, определени с Националния план за действие по 
заетостта през 2022 г. (§ 4). 

=>Други разпоредби относно условията и реда за определяне: на данъчната основа за 
определяне на данъка върху разходите по чл.204, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗКПО, на 
размера на данъчните облекчения за деца при намаляване на месечната данъчна 
основа, вкл. и задълженията на работодателя да ги предоставя при представена 
декларация за това и на условията и реда за внасяне на целеви вноски във Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“. 



С „удължителния закон“ не са преповторени (не действат) разпоредбите от ЗДБРБ за 

2022 г. относно: 

=> Изключенията от ограниченията по чл.32, ал.1 от ЗПФ - относно лимитите на 
общинския дълг, рефинансирането на съществуващ дълг, банковите заеми тип 
овърдрафт/револвиращи кредити; 

=> Разпоредбата относно не прилагане на ограничението по чл.94, ал. З, т.2 от ЗПФ за 
ангажименти за разходи по сключени договори за извършваните от общината 
услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в 
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други 
целеви разходи, включително за местни дейности по чл.52, ал., т. 1, буква „г“ от 
ЗПФ. 

=> Задължението на кметовете за задължително поддържане на постоянен интернет и 
комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на 
компонентите за електронно управление съобразно минималните изисквания за 
качество, публикувани на интернет страницата на ДАЕУ; 

=> Задължението на кметовете за въвеждане на Интегрирана финансово- 
информационна система за общините - за унифициране на счетоводните процеси 
във всички общини, съгласно одобрен от министъра на финансите план за нейното 
внедряване и оказване съдействие на изпълнителя на проекта за въвеждането на 
системата; 

=> Ограниченията при планирането на представителните разходи за кметовете и за 
общинските съвети; 

=> Осигуряването чрез съответните бюджети за сметка на централния бюджет (на 
общините - чрез допълнителни трансфери по чл.52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗПФ) на 
разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации 
по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 
от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като се прилагат цените от 
съответните тарифни позиции, определени в договорите между МФ и банките по чл. 
154, ал.9 от ЗПФ: 

=> Облекчените условия и ред за заплащане по минимално определената законова 
ставка на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници; 

=> Допълнителните разпоредби и изисквания за общините с финансови затруднения. 

Повечето от тези условия и размери се отнасят за годишния размер на съответните 

показатели, които общинския съвет приема, заедно е приемането на общинския бюджет. 

Постановлението е в сила от 1 януари 2023 г. и урежда условията и реда за работа на 

бюджетните организации и общините до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. и 

Постановлението за неговото прилагане, както следва: 

  



 Прилагането на стандартите за делегираните от държавата дейности по 

достигнатите размери, приети с РМС №50 от 2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 

г.. изменено с РМС №196 от 2022 г. и с РМС №540 от 2022 г. и допълването им с 

необходимите средства за достигане на минималната работна заплата, определена 

от 1 януари 2023 г. (чл.1, ал.1, ал.2 и ал. 3); 

Постановление на Министерския съвет №7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на 

бюджетни отношения през 2023 година (ДВ, бр. 7 от 24.01.2023 г.) 

=> Уведомяването на общините от страна на МФ за размерите на трансферите за обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности, за размерите на трансферите за 
обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи (чл.1, ал.4 и ал.5); 

=> Условията и реда за финансирането на социалните услуги по приключили проекти 
по оперативните програми - от датата, следваща приключването на проекта, като 
делегирани от държавата дейности, по утвърдените стандарти към края на 2022 г., 
но от общинските бюджети (чл.2); 

=> Условията и реда за предоставяне на средствата за превоз на пътници по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за Столична община - вътрешноградски транспорт 
(чл.3). Тези средства ще бъдат предоставени като трансфер за други целеви разходи, 
до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 
г. и ще се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 
от ЗАП. 

=> Даване на възможност за разходване на неусвоените към 31 декември 2022 г. 
средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за 
други целеви разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за финансиране на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради - публична 
общинска собственост през 2023 г., съгласно решения на ОбС от 2022 г., а за 
приключилите ремонти - съгласно решения от 2023 г.; 

=> Продължаване действието на някои разпоредби от ПМС №31 от 2022 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. за 
транспортните разходи на служителите, лимитите на средствата за СБКО, органите, 
определящи представителни разходи и др. (чл.9); 

=> Осигуряване на нормативна възможност ОбС да може да приема разчети по: 

1. показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен 
разчет за сметките за средства от ЕС, 

2. прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ. 
3. и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и дарения, 

разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите 
в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 
  



82, ал. 1 от ЗПФ и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до 
приемането на ЗДБРБ за 2023 г. 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА 
ПРИХОДИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ В ПЕРИОДА ДО ПРИЕМАНЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

В ЗПФ съществуват редица разпоредби, които обвързват приемането на общинския 

бюджет с наличието на приет Закон за държавния бюджет за съответната година. Такива са 

разпоредбите на чл.13, ал.2 (Бюджетите на общините се приемат от общинските съвети по 

реда на този закон) и чл.22, ал.3 (Общинските съвети и кметовете при съставянето, 

приемането и изпълнението на бюджетите на общините спазват съответните фискални 

правила по този закон). 

Това обстоятелство обаче не ограничава ОбС в правомощието му да приема и изменя 

различни разчети и прогнози, отнасящи се до приходите, разходите, средства от ЕС, 

очаквано изпълнение на приходите и разходите и т.н. 

Освен това, в чл.84 от ЗПФ няма ограничение за най-ранния срок, в който кметът на 

общината да стартира разработването на проекта за общинския бюджет по съответните 

показатели на базата на: 

=> одобрената от МС средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на 
основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния 
бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза от ОбС (по чл.83, ал.2); 

=> указанията на МФ; 

=> разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за 
делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони; 

=> задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения; 

=> прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на 
ангажименти за разходи; 

=> задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов 
общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските 
гаранции към края на бюджетната година; 

=> задълженията по национални и регионални програми и проекти; 

=» други оценки и прогнози. 

Възможните решения при така създалата се ситуация , включват следните сценарии: 

  



=> Подход, който стъпва на приета от ОбС средносрочна бюджетна прогноза за 
местните дейности за периода 2023-2025 г. и на част от разчетите, свързани с нея. 
При този подход извън обхвата на решенията на ОбС остават делегираните от 
държавата дейности. За тях и за останалите разчети е необходимо допълнително 
ОбС да приеме конкретни решения. 

=> Пасивен подход, при който разходването на бюджетните постъпления се обосновава 
само с разпоредбите на „удължителния“ закон и подзаконовите актове към него, 
като при необходимост с отделни решения на ОбС се одобряват „на парче“ различни 
разчети или лимити. Подобно решение крие рискове относно балансирането на 
бюджета. При избора на този подход местната общност няма да има и пълната 
информация за намеренията на общината за подобряване и/или разширяване обхвата 
на публичните услуги, както и за инвестиционните приоритети на общината. 

=» Цел за да се осигури ефективно и прозрачно управление на местните финанси в срока 
до приемането на ЗДБРБ, съответно на общинския бюджет за 2023 г. е необходимо 
своевременно да стартира подготовката на съответните обективни разчети, лимити 
и прогнози, така че в този неясно колко дълъг срок да бъде гарантирана нормалната 
дейност, вкл. и инвестиции на територията на общината и отговорното управление 
на приходите и разходите. 

ПОЛИТИКА ПО ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 

При планиране на приходите се придържаме към следните основни правила: 

=> Стриктното спазване на нормативната уредба, което е предпоставка за устойчивост 
на общинските приходи и превенция срещу бъдещи касови разриви по бюджета, 
породени от отмяна на приходните местни наредби или техни части; 

=> Реалистично планиране на приходите, т.е. заложеният размер по бюджета да бъде 
този. който има най-голяма вероятност да настъпи. 

В макрорамката са представени прогнозите на финансовата дирекция на общината относно 

собствени приходи, държавни трансфери и привлечени средства. 

Собствените приходи са местните данъци, местни такси, приходи и доходи от управление 

на общинска собственост: наеми, услуги, продажби, приватизация, помощи и дарения. 

Държавните трансфери са субсидии и трансфери от държавата за местни дейности 

(изравнителна субсидия и целеви трансфер за зимно поддържане и снегопочистване) и 

целеви субсидии за капиталови разходи. 

Привлечените средства, предвид начина на тяхното отчитане и правомощията на общините 

по отношение на дълга са отделени съгласно чл. 45 от ЗГ1Ф като бюджетно салдо и 

финансиране. То включва постъпленията и плащанията, произтичащи от: поемането и 

погасяването на дълга, постъпленията от приватизация, операциите с чужди средства, 

операциите по придобиването и реализирането на финансови активи и пасиви, несвързани 

с приходи и разходи, както и изменението в наличността на паричните средства за 

съответната година, 

  



включително от преоценка на наличните парични средства в чуждестранна валута. 

Общия размер на приходната част по предварителни разчети в частта за местните дейности 

е в размер на 9 007 453,00 лева. 

При планиране на приходите е направен и детайлен анализ на възможностите за събиране 

на част от просрочени вземания и те също са включени в проекта за разчет. 

Приходната част от разчета е обект на постоянно наблюдение и внимателен анализ, предвид 

необходимостта от гарантиране финансовата стабилност на общината. Трайното 

намаляване на бюджетните приходи се компенсира с мерки за трайно намаляване на 

разходите, а по-високия темп на нарастване на разходите се компенсира с мерки за 

устойчиво и нееднократно увеличение на собствените приходи. 

При планирането на приходи от местните данъци, такси и цени на общински услуги е 

търсен баланс между потребностите от средства в общинския бюджет за предоставяне на 

публични услуги ог една страна и поносимостта на данъчната тежест, от друга. Прекадено 

високите ставки водят до трудна събираемост и натрупване на просрочени вземания. 

Прекадено ниските пък, в даден момент, могат да доведат до невъзможност общината да 

разплата задълженията си и да натрупа просрочени задължения, тъй като ниският размер 

на събраните приходи няма да може да обезпечи извършването на необходимите разходи, 

а при невъзможност Общината да осигури средства за разплащането им, това ще доведе до 

влошаване качеството на предлаганите услуги. 

Приходи от ефективно и рационално разпореждане с общинската собственост са 

формирани от свободна общински обекти /земя, сгради/. Продажбата на подобни активи 

води до еднократни приходи, които общината влагат само за финансиране на изграждането, 

за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване 

на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата 

инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 

130ж. ал. 1. От ЗПФ. 

Друг приход от общинската собственост е отдаването под наем на тези обекти, което 

осигурява по-дългосрочен източник на постъпления. Тези приходи се формират на база 

приетата Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 

постигане на целите и приоритетите, заложени в Стратегията за управление на общинската 

собственост на общината, след предварителен анализ на потребностите на общината, при 

ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за приходите. 

Приходите, които постъпват в общината са от отдаване под наем на имотите, ненужни за 

дейността на общината и към които има проявен интерес, отдаване под наем на терени за 

монтиране на временни обекти, както и от такси за ползване на общински площи - тротоари, 

площади, улични платна, места, върху които са организират пазари и панаири. Приходи се 

формират и от продажбата на терени и неизползваеми нежилищни имоти, към които има 

проявен инвеститорски интерес, както и на 

  



поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях сгради. Общия размер на 

неданъчните приходи по предварителни разчети е в размер на 18.4 млн. лева. 

За привличане на допълнителни средства са ползвани и възможностите на Закона за 

общинския дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, 

за финансиране на проекти изпълнявани от Община Каварна. 

За 2023 година са планирани: 
 

 

ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

За съставяне на текущия разчет на разходите за местните дейности, съществуват два 

подхода: традиционен и ориентиран към резултати. Предвид несигурната политическа и 

икономическа ситуация в момента в доста голяма степен и за голяма част от дейностите, 

общината прилага традиционен подход на планиране. Подходът изхожда от постигнатото 

равнище на разходите през предходната година. Традиционното планиране е ориентирано 

към това, колко ресурси, персонал, удобства и т.н. са в наличност за дадена 

програма/дейност/структура. Количеството пари, похарчени за конкретна програма или 

дейност, е главната мярка на резултатите. Този подход създава краткосрочна перспектива, 

основана на отчетността, но предвид неясната финансова рамка за 2023 година, този подход 

дава поне относителна увереност за стабилност. Предвид това, до приемането на бюджета 

на Община Каварна за 2023 година, част от утвърдените разчети, лимити и параметри по 

бюджета за 2022 година ще бъдат предложени на общинския съвет за удължаване: 

=> Средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на общината 
=> Правомощията на Кмета относно определяне на числеността в общинските местни 

и държавни дейности, с изключение на училища и читалища. 
=> Разчети за целеви разходи и субсидии - еднократни финансови помощи за жители 

на общината по критерии и целеви групи; еднократни парични помощи за 
стимулиране на раждането и отглеждането на деца; разходи за подпомагане на 
погребения; разходи за членски внос. 

=> Средства за организиране на културни и спортни мероприятия, за реализация на 
общински програми и планове, планирани в дейностите за подкрепа и личностно 
развитие на децата, общинска програми 

  

Погашения по дългосрочни заеми от банки по Решение на ОбС (-) 30 000.00 

Дългосрочни заеми от банки и други лица в страната по Решение на ОбС (+) 
3 500 0000.00 

Погашения по Дългосрочни заеми от ФОНД ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове по 

Решение на ОбС (-) 

510 000,00 

Дългосрочни заеми от ФОНД ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове по Решение на ОбС 

(+) 

17 100 000,00 

 



=>Субсидии за подпомагане на спортни клубове. 
=>Лимити за разходи: социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните дейности; представителни разходи и международна дейност на кмета 
на общината и на общински съвет. 

=>Размера и реда за компенсиране на транспортни разноски за пътуване на някои 
длъжности. 

=>Списъкът на второстепенните разпоредители с бюджет. 
=>Параметрите по чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси - максимален размер на 

общинския дълг към края ма годината, максимален размер на общинските 
гаранции, лимит за поемане на нов дълг, максимален размер на новите задължения 
за разходи, максимален размер на ангажиментите за разходи.  

=>Показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и 
населените места с кметски наместници. 
Правомощията на кмета на общината да извършва компенсирани промени по 
бюджета съгласно ЗПФ. да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансови, междинни и окончателни 
плащания по проекти, финансирани със средства от европейския съюз, да 
пренасочва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 
финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, да 
разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им, да кандидатства за средства от централния 
бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински 
програми и проекти, да ограничава или да спира финансирането на бюджетните 
организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината, при 
нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване. 

=>Задълженията на кмета: да определи правата и задълженията на ръководителите и 
разпоредителите с бюджет от втора степен, да утвърди бюджетите им, да 
организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението му, да информира общинския съвет в случай на отклонение на 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно 
намаляване на бюджетните разходи , да разработи разчет на сметките за средства 
от европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания 
на съответния управляващ орган и на министерство на финансите, да актуализира 
бюджета с постъпилите приходи от дейността на културните институции, и внася в 
общински съвет информация за извършените промени в бюджета за всяко 
тримесечие. 

=>текущите разчети на разходите, финансирани с местни приходи в размер до 11 898 
101,00 лева 

=>Средствата за финансиране на дейностите с местни приходи да се предоставят в 
размер до размера на утвърдените средства, в рамките на постъпленията на 
приходите за тях. по бюджетната сметка на общината. 

=>Задълженията на ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет, да разпределят бюджета по параграфи и тримесечия и да го представят в 
дирекция „Финанси“ при община Каварна; да публикуват тримесечно на интернет 
страницата си утвърдения им бюджет и отчет за изпълнението му да предоставят 
тримесечно информация за изпълнение на бюджета им. 

=>Удължаване действието на разпоредбата относно месечните отчисления по ЗУО, а 
именно: До приемането на бюджет за 2023 година на Община Каварна месечните 
обезпечения и отчисления за 2023г., по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 
за управление на отпадъците както и възстановените от РИОСВ по сметка на 
общината за предходни години, се разходват единствено за изпълнение на мерки 
по чл.63 от Закона за здравето и за дейностите, свързани с управление на 



отпадъците: събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения 
на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места на територията на общината, прединвестиционни 
проучвания, инвестиционни разходи, финансови и икономически анализи, 
морфологични анализи, програми за управление на отпадъците. 

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

Действащата нормативна рамка по отношение на капиталовите разходи изисква те 

да бъдат оформени като неразделна част от общинския бюджет във вид на инвестиционна 

програма. Обикновено в нея се включват капиталовите обекти с предварително определена 

проектна стойност, която трябва да предвижда всички необходими разходи за 

осъществяване/изграждане на обекта. 

Планът за инвестиционните разходи е инструмент за управление на обществените 

ресурси за по-дълъг период от време, който формира приходите си от постъпленията от 

продажбата на общинска собственост, целева субсидия за капиталови разходи, ползваните 

заеми, привличане на средства по програми и различни донори, доходите от заемни 

операции и др. собствени приходи. Разходите за инвестиции финансират придобиването на 

новосъздадени активи 

Съгласно указанията на МФ с ФО-1/2023 година: 

=> общинският съвет може да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от 
целева субсидия за капиталови разходи (до размера й по Закона от 2022 г.) по обекти 
за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални 
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за 
съфинансиране на заеми за капиталови разходи. 

=> до приемането на бюджета на общината общинският съвет, по предложение на кмета 
на общината, може да одобри извършване на капиталовите разходи за сметка на 
преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи 
и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период 
на 2023 г. 

=> капиталови разходи могат да се финансират със средства от получени целеви 
трансфери и от други бюджети, включително получени в предходни години, по реда 
на чл. 56 от ЗПФ, без да е необходимо решение на общинския съвет. 

=> до приемане на бюджета на общината от общинския съвет, могат да се извършват 
капиталови разходи в случаите, когато те са за финансиране на обектите за 
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални 
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, одобрени с решение на 
общинския съвет от предходна година, за които кметът на общината е открил 
процедура по възлагане и/или е сключил договор за възлагане на обществена 
поръчка и са поети ангажименти за разходи в предходна година, които не са 
изпълнени.  

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА 

Кмет на Община Каварна 



РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ 
ЗА 2023 ГОДИНА 

 

 

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ ЗА ФИНАСИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И 

ДЕЙНОСТИ, 

ПРОВЕЖДАНИ ОТ ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2023 Г. 

 

 

№ Наименование на клуб 

Искана сума за субсидия 

1. Спортен клуб по хандбал „Калиакра“ 12 000 лв. 

2. Спортен клуб „Ринг“ 20 000 лв. 

3. Клуб по бойни спортове „Калиакра“ 20 000 лв. 

4. Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел“ 2 000 лв. 

5. Футболен клуб „Калиакра 1923“ 40 000 лв. 
  

94 000 лв. 
 

№ Събитие/Дейност Дата на провеждане Стойност 

1. 
Великденски турнир по 

футбол 

април 2023 г. 2 000 лв. 

2. 

Бързи, смели, сръчни - състезания за 

деца от Детски градини и училища 

април - май 2023 г. 1 000 лв. 

3. Бягане в пресечена местност Sunrise 

cliffs 

май 2023 г. 2 000 лв. 

4. 

Международен турнир по карате 

юли 2023 г. 5 000 лв. 

5. Плувно лято юли - август 2023 г. 5 000 лв. 

6. Турнир по конен спорт 22.09.2023 г. 3 000 лв. 

7. Държавно първенство по кик бокс септември 2023 г. 5 000 лв. 

8. Спортист на годината декември 2023 г. 5 000 лв. 

9. Коледни турнири декември 2023 г. 2 000 лв. 
   

30 000 лв. 
 



РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2023г. 

 

  

2023 

Дата СЪБИТИЕ Средства в 

лева 
06.01 175 години от рождението на Христо Ботев 100 

04.02 145 години от освобождението на Каварна от 
Османско владичество 

100 

14.02 Ден на лозаря/Трифон Зарезан 300 

18.02 
Възпоменателна церемония по повод 150 години от 

обесването на Васил Левски 
100 

01.03 Ден на самодееца 3 000 

03.03 144 години от Освобождението на България - 

национален празник 

500 

08.03 Международен ден на жената 1 000 

01.04 Ден на шегата 400 

08.04 Лазаровден 1 000 

08.04 Международен ден на ромите 4 000 

06.05 Ден град Каварна 30 000 

Май XVII Общобългарски фолклорен сбор „С България в 
сърцето- 2023“ 

40 000 

24.05 Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност 

25 000 

05.06-11.06. XXV Театрален фестивал на любителските театри 
„Каварна 2023“ 
Юбилейно издание 

30 000 

01.06 Ден на детето 4 000 

02.06 Ден на Ботев и на загиналите герои за България 100 

Юни-Август Фолклорни събори с участието на самодейни 
състави/клубове и др. от община Каварна 

15 000 

Май-Септември Развитие на културната дейност на пенсионерските 
клубове в община Каварна /участие в културни 
мероприятия/ 

30 000 

Юни V Фолклорен събор „С песни и танци в 
Българево“ 

4 000 

31.06-01.07 Джулай морнинг 30 000 

Юли Юлски нощи 30 000 

29.07-31.07 VII фестивал Джаз на село 25 000 

18.07 186 години от рождението на Васил Левски 100 

23.07 146 години от Каварненското въстание 20 000 

23.07-24.07 Празник на пъпеша - село Българево 5 000 

август 20 години Археологически проучвания Калиакра 40 000 

03.08-05.08 Българево Рок 10 000 
 



 

 

08.08-14.08 Празници на морето - Каварна 2023 65 000 

Август Августовски нощи 20 000 

25.08-26.08 Миден и рибен фест - Каварна 2023 25 000 

06.09 138 години от Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия 

100 

22.09 115 години от провъзгласяването на 
Независимостта на България 

200 

септември Пленер „Море-вятър“ село Камен бряг 3 000 

септември „С песни и хорце в село Селце“ 10 000 

01.10 Международен ден на възрастите хора 4 000 

01.11 Ден на народните будители 3 000 

20.12-01.01 Коледни и новогодишни празници 15 000 
 

Провеждане на събори в селата 14 000 

Общо: 
 

508 000 
 

Международни контакти и побратимяване 5 000 

Общо: 
 

513 000 
 
















