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Абревиатури и съкращения 
 

БВП брутен вътрешен продукт  

ВОИ вътрешна отоплителна инсталация  

ДДС данък върху добавената стойност  

ДОО държавно обществено осигуряване  

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕИБ Европейска инвестиционна банка 

ЕС Европейски съюз  

ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА  Закон за местното самоуправление и местната администрация 

МБТ механично биологично третиране 

МВФ Международен валутен фонд 

МКБППМН Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни  

МПС моторно превозно средство  

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

МС  Министерски съвет  

НМА Нематериални активи 

ОбП Общинско предприятие 

ОЕСУТ Общински експертен съвет по устройство на територията  

ОП Оперативна програма  

ПМС Постановление на Министерския съвет  

РМС Решение на Министерския съвет  

СДВР Столична дирекция на вътрешните работи 

СО Столична община 

СОПФ Специализиран общински приватизационен фонд 

СОС Столичен общински съвет 

ТБО твърди битови отпадъци 

ЦБ Централен (държавен) бюджет 
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Уважаеми общински съветници, 

 

Проектобюджетът на Столична община за 2013 г. е разработен при спазване на приетите от 
Министерския съвет основни допускания и макроикономически показатели, данъчно-
осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите 
и приоритетите на общината, както и с икономическите тенденции на развитие на световната и 
европейска икономики и тяхното отражение върху българската икономика.  

Философия на бюджета: ясни приоритети; реализъм в приходната част; оптимизация на 
разходите, намаляване на разходите за издръжка; значителна капиталова програма.    

Приоритетни области на бюджет 2013г. са:  
- образование – осигуряване на необходимите средства за оперативна дейност; 

продължаване на програмата за осигуряване на места в детските градини;  

- реформа в транспорта – икономическа рамка съобразена с възможностите на бюджета; 
реформа в Център за градска мобилност; реформа в транспортните дружества; 

- инвестиции в инфраструктурата – програма за рехабилитация на пътната 
инфраструктура; подготовка на проекти за периода 2014-2020г.; инвестиции в екологичната 
инфраструктура; осигуряване на средства за текуща поддръжка; 

Икономически тенденции 
 
Държавният бюджет на Република България е изготвен при допускане за отлагане 
възстановяването на европейската икономика за втората половина на 2013 г. В резултат 
на продължаващите фискални и дългови проблеми на страни от еврозоната се очаква 
европейската икономика да регистрира слаб растеж през 2013 г. За същия период 
световната икономика се очаква да нарасне съответно с 3,3% и 3,7%.  
 
Държавният бюджет за 2013 е разработен на базата на последната макроикономическа 
прогноза, основните допускания, тригодишната бюджетна прогноза и разходните 
тавани по ПРБК, за периода 2013-2015 г.  
 
 

 
Източник: Евростат 
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Очаквания за развитието на основните макроикономически показатели 
Брутен вътрешен продукт 
Растежът на БВП за 2013 г. се очаква да достигне 1,9% в реално изражение. През 2013 
г. се очаква увеличение на инвестициите от 4,3% основно в резултат на ускорено 
усвояване на средства от европейските фондове за реализиране на инфраструктурни 
проекти. 
 
Като важна стъпка към постигането на средносрочната бюджетна цел за балансиран 
държавен бюджет е заложен дефицит за 2013 г. в размер на 1,3 % от БВП, а 
предвидените разходи, включително вноската в общия бюджет на ЕС е в размер на 38,8 
% от БВП. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2013 г. 
да не надвишава 14 600 млрд.лв. или 17,8 % от БВП. 
 
Инфлация  
Все още слабото търсене на дълготрайни стоки продължи да задържа базисната 
инфлация през 2012 г. на сравнително ниско ниво, въпреки наблюдаваното вече плавно 
поскъпване при услугите.  
 
В периода 2013-2015 г. не се очаква съществено повишение в международните цени на 
храните и суровия петрол в доларово изражение и при допускане за стабилно евро не се 
очаква ускорение на инфлацията по линия на външни фактори. С възстановяването на 
вътрешното търсене се очакват по-високи относителни потребителски цени на услугите 
в сравнение с хранителните и нехранителните стоки. В този период базисната 
инфлация се прогнозира около 3%, като се очертава да бъде по- висока от общата. 

Влиянието на данъчната политика през 2013 г. ще има нисък принос за инфлацията 
като се очаква средногодишна инфлация от 3,4%.  
От 1 януари 2013 г. е предвидено да се повиши минималната работна заплата от 290 лв. 
на 310 лв., а от 1 април 2013 г. – размерът на пенсиите да се увеличи средно с 9,3%. 
Увеличава се и максималният осигурителен доход от 2000лв. на 2200лв. 
 
Със ЗДБРБ за 2013г. е предвидено увеличаване на единните разходни стандарти в 
средното образование от 2013 г. във връзка с реализиране на мерките в този сектор. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА 
Бюджетът на Столична община за 2012г., в това число собствените  приходи, е приет от 
Столичен общински съвет с Решение № 36/09.02.2012г. Изпълнението, което 
предоставяме на Вашето внимание е по предварителни отчетни данни. Срокът за 
изготвяне на отчета на Столична община за предходната година е 20.02.2013г. 
 
                                      І. Изпълнение на приходите 

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2012г. е 86 на 
сто. При уточнен към 31.12.2012г. годишен бюджет от 533,7 млн.лв., отчетният им 
размер възлиза на 456.3 млн.лв. 
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Основните източници на собствени приходи на общината: такса битови отпадъци, 
данъка върху недвижимите имоти, данъка върху МПС и данъка при възмездно 
придобиване на имущества и дарения, представляват 81 на сто от постъпленията. 
 
Собствени приходи – изпълнение към 31.12.2012г. 

Уточнен 
бюджет към 

31.12.2012 

Отчет към 
31.12.2012 

%  

533,718,413 456,342,434 86 
 

Структура на собствените приходи към 31.12.2012г. 

 
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи   
1.1 ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  
От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2012г., 
209.0 млн.лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 91 на 
сто.  

Данъчни приходи – изпълнение към 31.12.2012г. 

  Уточнен 
бюджет към 

31.12.2012 

Отчет към 
31.12.2012 

%  

 Имуществени данъци 224,050,000 204,824,587 91,4 
 -данък в/у недвижими имоти 85,000,000 83,296,369 98,0 

 - данък върху наследствата 50,000 111,662 223,3 
 - данък върху превозните средства 65,000,000 60,005,047 92,3 

 -данък при придоб.на имущества по 
възмезден начин 

74,000,000 61,411,509 83,0 

Патентен данък  3,300,000 2,611,930 79,1 
Туристически данък 2,500,000 1,514,030 60,6 

Други данъци  200,000 56,442 28,2  

ВСИЧКО   ДАНЪЦИ: 230,050,000 209,006,989 90,9 
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Изпълнението на постъпленията от основните данъци към 31.12.2012г е както следва: 
- данък върху недвижимите имоти. Изпълнението 83,296,369лв., при разчет по 

бюджета за годината 85,000,000 лв. или 98 на сто. Спрямо същия период на 2011г. 
са събрани 3,1 млн.лв. повече.  

- данък върху наследствата. При разчетени 50,000лв., а изпълнението е 111,662лв. 
или 223 на сто. Високият размер на необлагаемия наследствен дял – 250,000лв. на 
практика прави голяма част от наследствата необлагаеми. В резултат приходите от 
този данък са трудно прогнозируеми. Ставката е 0.7 процента при наследство между 
братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. и за лица 
извън горепосочените. Тъй като размерът на заложените в бюджета постъпления от 
този данък е сравнително малък, изпълнението не оказва съществено влияние върху 
собствените приходи като цяло. 

- данък върху превозните средства. По отчет към 31.12.2012г. са постъпили 
60,005,047лв., при уточнен бюджет за годината  65,000,000 лв. или изпълнение 92 на 
сто. През годината бе наблюдаване преструктуриране на активите на превозните 
средства регистрирани на лизингови компании, в резултат на което броя на 
автомобилите регистрирани от тях бе значително намален. Това доведе до 
намаление на приходите от този данък, което бе до голяма степен компенсирано с 
по-активна работа с автомобилите, регистрирани на физически лица. 

-  данък при възмездно придобиване на имущество и дарения. Отчетът за 2012г. е 
61,411,509лв. или 83 на сто, при разчет по бюджета  за годината 74,000,000лв. или 
56 на сто. За сравнение изпълнението е със 8,5 млн.лв. по-малко от същия период на 
2011г. Размерът на данъка зависи от сделките с имоти, които се сключват на 
територията на Столичната община.Изпълнението на този данък отразява в най-
голяма степен влиянието на икономическата криза и е зависим от състоянието на 
пазара на недвижими имоти. 

- Патентният данък е с изпълнение 2,611,930лв., при уточнен бюджет 3,300,000лв. 
или 79 на сто.  

- Туристически данък. Този сравнително нов данък, въведен през 2011 година, е с  
изпълнение 1,514,030лв. или 61 процента спрямо плана. Данъкът се събира за брой 
нощувки. Когато сборът от внесения по месеци данък през годината е по-малък от 
30 процента от данъка, определен при пълен капацитет, разликата се внася от 
данъчно задълженото лице в приход на местния бюджет до 31 март на следващата 
година. Така част от приходите за реалния брой нощувки от 2012 година ще 
постъпят през първо тримесечие на 2013 година. С цел стимулиране на 
туристическия бранш в условия на икономическа криза през  2012г. този данък 
беше намален с решение на Столичния общински съвет. Това  доведе и до 
съответно намаляване на приходите спрямо 2011г. През 2011г са постъпили 
2,239,598лв. 

-  

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
Към 31.12.2012г. възлизат на 247.3млн.лв. при план 303.7 млн.лв. или 81,4 на сто. 
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По видове приходи изпълнението е, както следва: 

  Уточнен 
бюджет към 

31.12.2012 

Отчет към 
31.12.2012 

% 2012 

Приходи и доходи от собственост 42,413,529 32,609,428 77,0 

Общински такси 234,019,536 195,320,526 83,5 

- такси за ползване на детски 
градини  

15,800,000 14,790,713 93,6 

- такси за ползване на детски  ясли и 
др. по здравеопазване 

3,200,000 2,389,465 74,7 

- за ползване на домашен патронаж 
и общ. соц. у-ги 

1,350,000 1,186,370 87,9 

- такси за ползване на пазари, 
тържища ,панаири, тротоари и др. 

3,000,000 2,755,901 91,9 

- ползване на полудневни   детски  
градини 

2,000 0 0,0 

- такси за битови отпадъци 182,000,000 157,475,449 86,5 
- за ползване на общежития и др. по 

образование 
2,000 3,040 152,0 

- такси за технически  услуги 20,000,000 10,241,266 51,2 
- такси за  административни услуги 6,075,953 4,766,395 78,4 

- такси за откупуване на гробни 
места  

1,250,000 922,430 73,8 

- такса за притежаване на куче 320,000 89,446 28,0 
- други общински такси 1,019,583 700,051 68,7 

Глоби санкции и наказателни лихви 10,110,892 16,626,401 164,4 
Други неданъчни приходи 2,654,008 792,429 30,0 

Внесени ДДС и други данъци по 
продажбите 

-7,001,127 -8,343,217 119,2 

Постъпления от продажби на 
нефинансови активи 

18,300,000 6,983,478 38,2 

Приходи от концесии 1,150,000 1,240,406 107,9 
Помощи, дарения и др. безвъзмездни  
получени суми 

1,318,477 1,358,795 103,1 

Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. 
суми от чужбина 

703,098 747,199 106,3 

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 303,668,413 247,335,445 81,4 
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С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на 
общината към 31.12.2012г. са постъпленията от общински такси – 78.9 на сто, или 
изпълнение 195.3 млн.лв. при уточнен бюджет за годината 234.0 млн.лв. – 83,5 на сто.  

Изпълнението на основните видове такси е, както следва: 
- Такса за битови отпадъци. Отчета за 2012г. е 157.5 млн.лв. при разчет по  бюджета 

за годината 182 млн. лв., или 87 на сто.  

- Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични  
платна. Изпълнението към 31.12.2012 е 92 на сто и с 232.4хил.лв. по-високо от 
същия период на 2011г. При план от 3, 000, 000лв. са събрани 2,775,901лв.  

- Такса за ползване на  детски градини. При бюджет за годината                                                       
15,800,000 лв. са постъпили 14,790,713лв. или 94.0 на сто. Предвид новоразкритите 
места в детските заведения, бюджетът беше завишен в последните години.  

- Такса за технически услуги. Изпълнението към 31.12.2012г. е 51.2 на сто. 
Постъпленията са 10,241,266лв. По този приходен параграф постъпват и таксите за 
строителни разрешения, като до 31.12.2012г. от тях са постъпили 5,865,993 лв. Тези 
приходи са зависими от кризата в строителството, който е един от най-засегнатите 
отрасли.  

- Такса за притежаване на куче. При разчет за годината 320,000лв., са постъпили 
89,446лв. или 28 на сто. Разчетът за този приходен параграф беше значително 
увеличен с бюджет 2012г. 

- Други общински такси. Бюджетът е 1,019,583лв. за 2012г. Изпълнението е 
700,051лв. или 69 на сто. По този параграф постъпват такси за лицензи, за 
разрешения за провеждане на мероприятия, от заведението за отрезвяване, за 
отсичане на дървета от ОбП “Общински земи и гори” и др.  

- Глоби, санкции и наказателни лихви. Изпълнението към 31.12.2012г. е 
16,626,401лв. при уточнен бюджет от 10,110,892 лв. или 164 на сто. Съгласно 
нормативни изменения и указание на Сметната палата, по този параграф през 2012г. 
се отчитат и лихвите за просрочени задължения /недобори/ от данъци и такса за 
битови отпадъци. 

      Други източници на местни приходи са: 
- Приходи и доходи от собственост. Изпълнението е 32.6 млн.лв. за периода. 

Планираният за годината доход е изпълнен на  77 на сто. 
В това число: 

- Приходите от наеми на имущество. Разчетени в размер на 19,069,792 лв. са с 
изпълнение 76 на сто към 31.12.2012. Реализирани са 14,498,367лв. Работи се по 
подобряване на събираемостта чрез провеждане конкурси, както и актуалзиране на 
договорите за наеми в районите, където това не е направено. От наеми за реклама, 
включени в този параграф, за отчетния период са събрани 1,996,419 лв. 

- Наеми на земя.  При разчет 6,702,182 лв. изпълнението е 4,846,771лв. или 72 на сто.  

В този параграф се включват приходи от  отдаване на терени под наем от районите 
и отдаване на площи в паркове и градини от Столична община. 

- Нетни приходи от продажба  на продукция, стоки и услуги (по §2404). При 
разчет за годината 6,241,545 лв. са постъпили 7,293,679 лв., или 117 на сто, което е с 
2,000,632лв. повече от същия период на 2011г. Тук са  включени приходи от: 
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продажба на тръжни  книжа, приходи от услуги на общинските предприятия за 
обредни услуги, билети зоопарк, педагогически услуги, приходи на Столичните 
театри и др. По този приходен параграф се отчитат и приходи от разрешения за 
поставяне на рекламно-информационни елементи /услуги реклама/, като до 
31.12.2012г. от тях са събрани 673,155лв. 

- Приходите от дивиденти (§ 2407). Изпълнението е 54 на сто от годишния план или 
5,016,597лв. С решение 328/28.6.2012 г. на Столичния общински съвет 
транспортните дружества бяха освободени от дивидент за 2011г. Това доведе до по-
ниски от първончалните приходи по този параграф. 

- Продажба на нефинансови активи. Одобреният от Столичен общински съвет 
бюджет по този приходен параграф е 18,300,000лв. Към 31.12.2012г. изпълнението е  
6,983,478лв. или 38 на сто. Спрямо същия период на 2011г. са постъпили с 
6,332,347лв. по- малко. Слабото изпълнение на тези приходи се обяснява с 
продължаващата икономическа криза и общото понижаване на нивото на 
инвестиции. 

- Приходи от концесии. Изпълнението към 31.12.2012г. е 108 на сто, при бюджет за 
годината 1,150,000лв. са постъпили 1,240,406лв., със 107,366лв. повече от същия 
период на 2011г. 

 
II. Изпълнение на разходите 

Общо разходите по уточнения към 31.12.2012г. бюджет на СО /без тези по оперативни 
програми/ са 931.4млн. лв., изпълнението е 804.6млн. лв., или 86%. 
 
В това число: 
- за държавни дейности изпълнението е 282.5млн.лв. или 93%. 
- за местни дейности -  499.6млн. лв. или 80%. 
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства е в размер на 22.3млн. 

лв. или 88%. 
  
Изпълнението по функции е, както следва: 
         
  Функция  “Образование” 
При разчет 258.8млн.лв., изпълнението е 242.8млн.лв. или 94%. Характерното в тази 
функция е, че столичните училища са определени като делегирани от държавата дейности 
и се издържат със средствата от общи субсидии от централния бюджет. Делегирана 
държавна отговорност са също заплатите и осигурителните вноски на детските заведения.  
 
Изпълнението във функция “Образование” на държавни дейности е 192.4млн.лв. или 95%. 
Изпълнението на местните дейности е 44.1млн.лв. или 89%, от които 14.5 млн.лв. за 
капиталови разходи. Дофинансирането е 6.2млн.лв., предимно за капиталови разходи. 
 
 Функция “Здравеопазване” 
При разчет 37.0млн. лв., изпълнението e  30.1млн.лв. или 81%. Разпределението по 
източници на финансиране е 18,0млн.лв. делегирани държавни дейности или изпълнение 
77%, в това число за  капиталови разходи са изразходвани 2,304,661лв. и 11.4млн.лв. или 
88% за местни дейности. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е в 
размер на 735 хил.лв. 
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Изпълнението на Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е 44млн.лв., 
при разчет 48.9 млн. лв., или изпълнение 90%. За делегираните държавни дейности 
изпълнението е 31.4 млн.лв. или 93%,  в това число за текущи разходи 11.5 млн.лв. или 
82%. За местните  дейности са изразходвани 7.4 млн.лв. или 77%  и дофинансиране 
1,271хил.лв.  
 
В дейност 589-“Други дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта” в държавни 
дейности са отразени средствата по наредба №2/31/03/2006г. в размер на  19.8млн.лв. за 
компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, 
военноинвалиди, военнопострадали, учащи, граждани по чл. 68, ал.1-3 от КСО в т.ч. 
междуселищни пътувания в границите на областта  и държавни служители на МВР. 
Средствата са от централния  бюджет. 

 
Функция  “Жилищно строителство, комунално стопанство” 

При разчет 297.0млн.лв., изпълнението е 227.5млн.лв. или 77%, в това число за текущи 
разходи при план 198,0млн.лв. изпълнението е 156.5 млн.лв. или 79%. Издръжката е изцяло 
разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в раздела е дейност “Чистота” –  
при разчет 99.3млн.лв., изпълнението е  77.0млн.лв.  или 78%. 
В дейност 604 “Осветление на улици и площади” изпълнението е 15.2млн.лв. при разчет 
17.6млн.лв. или 86%. Част от намалението е в резултат на засиления през 2012г. контрол за 
незаконно присъединени консуматори. 

Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с бюджета са 
разчетени  26.9млн.лв., отчета е 21.7млн.лв. или 81% изпълнение в частта за текущ ремонт 
улици. За изграждане и основен ремонт на пътища са изразходвани 50.5 млн.лв. или 83 на 
сто. 

 
Функция “Отбрана и сигурност”  

При разчет 14.2млн. лв., изпълнението е 12.3 млн.лв., или 86%, като  в т. ч. 6.0млн. лв. или 
87% държавни дейности, 6.2млн.лв. местни дейности или 87%, и дофинансиране 115хил.лв.  

 
 Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”.  
При разчет 23.4млн. лв., изпълнението е 22.5 млн.лв. - 96 %. В този раздел се отразява 
издръжката на Столична библиотека, културните домове, Столичните театри и Софийската 
художествена галерия, Зоопарк София и други дейности по културата.  
 

Функция   “Икономически дейности и услуги”.  
При разчет 170.1млн.лв., изпълнението е 154.8млн.лв. или 91%. С висок относителен дял в 
тази функция е дейност 849 “Други дейности по Транспорта”, при която в местните 
дейности са отчетени 96.5 млн.лв. за преференциални пътувания и компенсации, при 
годишен бюджет  109.2млн.лв., което прави 88% от годишния план.  В това число са 
преведени 8,962,422.лв. за компенсации по регламент ЕС1370/2008. В държавни дейности 
са отчетени средствата по Наредба №3 от 4/4/2005г. – субсидия за вътрешноградски и 
междуселищни пътнически превози в размер на 8 млн.лв. от Централния бюджет, като се 
запазва размерът на финансиране от 2011г. 

 
Функция  “Разходи, некласифицирани в други дейности”  

Разходите за лихви по заеми са в размер на 14,525,971лв. 
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Функция “Общи държавни служби”  
При разчет 60.9млн.лв. изпълнението е 55 млн.лв. или 90%. 
 

III. Инвестиционна програма 
   
С Решение № 36 от 09.02.2012 г Столичния общински съвет  утвърждава поименен 
списък на Програмата за капиталови разходи в размер 621,610,293 лв. в т.ч. 
финансиране със средства от  местни данъци и неданъчни приходи 122,934,086 лева и 
437,835,015лв. средства по оперативни програми. 
 
С писма за промяна на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния 
бюджет и със заповеди за вътрешни преразпределения на бюджетни кредити към 
райони и поделения, инвестиционната програма бе увеличена със 7,891,505лв.  
 
Към 31.12.2012г. разплатените строително-монтажни работи, основни ремонти, 
проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване по предварителни данни 
са за 148,206,015 лв. или 77.44 на сто.  
 
За същия период за проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са 
разплатени общо 363,601,861 лв., в т.ч. от:  

- ОП “Транспорт”- 332.6 млн. лв.;  
- ОП “Регионално развитие”- 4.1 млн. лв.;  

- ОП “Околна среда”- 24.7 млн. лв.  
- Други фондове – 2.2 млн.лв. 

 
Структура на капиталовите разходи към 31.12.2012г.  

Вид разход Млн. лв 

Придобиване ДМА 465.3 

Основен ремонт 37.1 
Придобиване на НДА   1.7 

Придобиване земя 
Капиталови трансфери 

  7.4 
       0.2 

Общо 511.7 

 
 

БЮДЖЕТ 2013 

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО 
ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2013г.  
Бюджетът на Столична община за 2013 година е съобразен с икономическите 
тенденции и рамката, установена със ЗДБРБ. Собствените приходи са определени на 
базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното 
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развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на 
населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита 
освен на собствени и заемни средства, и на добро усвояване на средствата по 
оперативните програми на ЕС. Подробен анализ на собствените приходи е даден в 
Приложение № 1. 

Всичко приходи на Столична община за 2013г. - предвижда се да постъпят средства 
в размер на 1,190,787,036 лв. 
Бюджет 2013 –приходи 

Източник Планиран размер (лева) 

Бюджетни приходи 887,871,279 

Приходи по европейски програми и проекти 280,672,287 
СОПФ-приходи с инвестиционно предназначение  22,243,470 

ОБЩО 1,190,787,036 
           

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ          

Съгласно ЗДБРБ за 2013г., чл.10, в бюджетните взаимоотношения между централния 
бюджет и бюджета  на Столична община са предвидени средства за финансиране на 
делегираните от държавата дейности /предоставят се като обща субсидия/ в размер на 
270,859,986 лв.  Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2012г., общата субсидия е завишена с 
29,497,125лв.  
При разработването на проектобюджета на СО, средствата за финансиране на 
делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно 
Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 
2013г. 
 

Взаимоотношенията на СО с централния бюджет за 2013г., сравнени с 2012г в лева:                                           

Наименование взаимоотношения  с 
ЦБ 

Параграф ЗДБРБ за 
2012г 

ЗДБРБ за 
2013г. 

Разлика 
К.4-к.3 

Общо  254,379,761 285,086,686 30,706,925 
а/ обща субсидия  и др. трансфер. 
за държавни дейности от ЦБ  

§3111 241,362,861 270,859,986 29,497,125 

б/ трансфери за местни дейности от 
ЦБ вкл.  

§3112 10,484 700 9,751,400 -733,300 

- обща изравнителна 
субсидия 

 10,279,000 9,473,200 -805,800 

- трансфер за зимно 
поддържане и 
снегопочистване на общ. 
пътища 

 205,700 278,200 72,500 

 

в/ целева субсидия за капиталови  
разходи 

§3113 2,532,200 4,475,300 1,943,100 
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II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи са заложени като прогноза 
постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги 
на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от 
продажба на общинско имущество и други. Техният размер е определен въз основа на 
извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2012г., тенденциите в 
развитието на икономиката, както и нормативните промени, 
 
Структура на собствените приходи 

 
 

Собствени бюджетни приходи вкл.:   526,076,400 лв.  
- данъчни приходи       229,630,000 лв. 
- неданъчни приходи 296,446,400 лв. 
 
  2012 

 първоначален  
бюджет 

2013 
проектобюджет 

Данъци 230,05 229,63 
Такси и други неданъчни приходи 293,77 296,45 

Общо 523,82 526,08 

 
 

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  
Прогнозата за данъчните приходи  за 2013 година  е 229,630,000 лв., в това число по 
основните видове данъци, както следва: 
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Вид данък Планиран 
приход (лева) 

Данък върху недвижимите имоти  89,200,000 

Данък върху превозните средства    65,000,000 

Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения   70,000,000 
Патентен данък 3,000,000 

Туристически данък 2,200,000 

 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 56 на сто от местните приходи.  
Прогнозата за неданъчните приходи  за 2013 година е 296,446,400 лв.  
Те включват приходи и доходи от собственост 42,040,000 лв. 
Приходите от наеми на имущество, в това число от рекламни съоръжения, се разчитат 
в размер на 18,000,000 лв. За реализирането на настоящия план се разчита, че 
договорите за реклама ще бъдат приведени в съответствие с Наредбата за рекламна 
дейност, с което ще се повишат постъпленията по този приходен параграф. 
От наеми на земя прогнозата е да постъпят 6,000,000 лв. Разчетът е намален спрямо 
2012г. на база на оценка на потенциалните приходи от тази дейност.  
По §2404 “Нетни приходи от продажба  на продукция, стоки и услуги” са 
предвидени  7,500,000 лв. Включени са приходи от продажба на тръжни книжа, услуги 
на общинските предприятия за обредни услуги, билети на Столичен зоопарк, право на 
рекламна дейност, приходи на Столичните театри и др. По този приходен параграф има 
значителен ръст в постъпленията през настоящата година в сравнение със същия 
период на 2011г., По тази причина разчетът за 2013г. е завишен. 
Приходите от дивиденти /§ 2407/, са  регламентирани с чл.1 от Наредбата за 
управление на еднолични търговски дружества с общинско участие и се предвижда 
през 2013г. да постъпят в размер на 9,440,000 лв. 

В бюджета за 2013г. са заложени да постъпят от местни такси 228,306,400 лв., в това 
число по основни видове такси, както следва:  

 

Местни такси Планиран 
приход (лева) 

Битови отпадъци 183,600,000 

Ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 
улични  платна 

3,000,000 

Ползване на  детски градини 16,282,400 

Полудневни детски градини   2,000 
Ползване на общежития и др. по образованието 2,000 

Ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 3,200,000 
Социални услуги 1,350,000 
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Административни услуги 5,500,000 

Технически услуги 13,000,000 
Откупуване на гробни места 1,250,000 

Такса за притежаване на куче 120,000 
Други общински такси 1,000,000 

 

Проектобюджетът за 2013г. предвижда следните други приходи: 
- Глоби, санкции и наказателни лихви 18,000,000 лв. С ДДС №12 от 29.12.2011г. 

т.24 «За изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите 
и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011г.» се промени начина за 
отчитане на лихвите за просрочие на местните данъци и такса за битови отпадъци. 
Вместо към съответния приходен параграф за отчитане на данъка или таксата, тези 
лихви се отнасят към параграф «Глоби, санкции и наказателни лихви». 

- Други неданъчни приходи 2,300,000 лв. Разчетът е намален спрямо 2012г. на база 
изпълнението. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни 
обезщетения, приходи от маршрутна дейност и др. 

- Разчетени са 700,000 лв. за корпоративен данък /2 процента върху приходите от 
дейности, с характер стопански/ и 7,300,000 лв. за ДДС, които са отразени със знак 
(-) в приходната част на бюджета. 

- От продажба на нефинансови активи 12,500,000 лв. Одобреният от Столичен 
общински съвет бюджет за 2012г. по този приходен параграф е 18,300,000лв. Към 
31.12.2012г. изпълнението е 6,983,478 лв. или 38 на сто. Спрямо същия период на 
2011г. са постъпили 6,332,347 лв. по-малко. В проекта на бюджет 2013г. е 
предвидено намаление, като отделните подпараграфи са съответно:  

o от продажба на сгради 5,500,000 лв., предвид одобрените от СОС общински 
жилища за продажба;  

o от продажба на НМА /право на строеж/ 500,000 лв.; 
o от продажба на земя – 6,500,000лв.  

С оглед повишаване на постъпленията по този приходен параграф и стимулиране на 
районите за извършване на продажби на одобрени от Столичен общински съвет 
имоти, предлагаме да се вземе решение до 10 на сто от продажната цена на 
съответните имоти да бъдат предоставяни на районите за извършване на целеви 
разходи по предложение на кметовете на райони. Това може да става през годината 
с корекция на бюджета за сметка на резервния бюджетен кредит. За целта могат да 
бъдат резервирани средства в размер на 10 на сто от планираните приходи от 
продажба на нефинансови активи. 

- Приходи от концесии 1,300,000 лв., което съответства на постигнатите резултати 
през 2012г.  
 

III . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 
В настоящия разчет  е включен преходен остатък от 2012г. в размер на 78,723,286лв., от 
които от делегирани държавни дейности 20,265,520лв. От местни дейности са 
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възстановени 17,730,268лв. по левова сметка и 216,591лв. във валутна сметка от 
дарения, лихви и др. От постъпили траншове от заем през 2012г., които ще се разходват 
през 2013г. остатъкът е в размер на 28,340,420лв., тези средства също са във валутна 
сметка. В рамките на преходния остатък са и средствата на Общински гаранционен 
фонд, които се съхраняват на депозит, в размер на 12,170,487лв. 

Уточнени са и средствата на Столичен общински приватизационен фонд - преходен 
остатък в края на 2012г. и приватизационна програма за 2013г. 

През 2013г. ще бъдат усвоени кредити с инвестиционно предназначение в размер на 
26,500,274 лв. и погасени заеми (главница) в размер на 13,044,880 лв. 

 

Операции свързани с дълга лева 

Усвоявания по сключени заеми вкл.: 26,500,274 
- ЕБВР за Проект за интегриран столичен градски 

транспорт 
2,306,943 

- ЕИБ за Интегрирана система за събиране на 
битовите отпадъци 

15,056,709  

- ЕИБ за изграждане на кръстовища на две нива   9,136,623 
Погасяване на заеми:  
- Разчетени са средства за погасяване на 

инвестиционни заеми  
13,044,880 лв. 

- Погасяване на временен безлихвен заем от 
извънбюджетната сметка на Специализирания 
общински приватизационен фонд са разчетени  

3,300,000 лв. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
 
Разходите на Столична община за 2013г. са в размер на 1,190,787,036 лв. както следва: 

- бюджетни средства 887,871,279 лв. 

- средства по европейски програми 280,672,287 лв. 
- СОПФ – средства с инвестиционно предназначение  22,243,470 лв. 

Подробна информация е предоставена в Приложение № 2.  
По видове дейности разпределението на прогнозните разходи е: 

- За делегирани държавни дейности са разчетени  291,125,506 лв. 
- За общинските дейности се предвиждат  общо 879,654,377 лв. 
- За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 

20,007,153 лв. 
В рамките на общия бюджет са предвидени: 

- За текущи разходи 737,079,420 лв. изцяло финансирани с бюджетни средства. 

- За капиталови разходи 453,707,616 лв., в това число: 
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o бюджетни средства 150,791,859 лв. 

o Средства по Европейски оперативни програми 280,672,287 лв. 
o СОПФ – средства с инвестиционно предназначение  22,243,470 лв. 

Разходи на Столична община (млн. лева) 
Наименование на разходите 

в т.ч. 
Първоначален бюджет                                                         

2012г.                                                
Проектобюджет 2013г. 

  млн 
лева 
  

% от 
общите 
разходи 

% от 
текущи

те 

млн. 
лева  

% от 
общите 
Разходи 

% от 
текущи

те 
Всичко разходи в т.ч. 1 316 ,6 100,0% Х 1 190,8 100,0% Х 

1. Текуща издръжка, вкл.: 682,3 51,8% 100,0% 737,1 61,8% 100,0% 
- За делегирани държавни 

дейности 
252,6 19,0% 36,6% 284,3 

 
23,9% 38,6% 

- за дофинансиране на 
държавни дейности 

6,8 0,5% 1,0% 20,0 
 

1,7% 2,7% 

- за дейности общинска 
отговорност 

422,8 32,3% 62,3% 432,8 36,3% 58,7% 

2. Капиталови разходи – 
общо 

628,7 48,2% Х 453,7 38,1% Х 

 
Структура на текущите разходи за местни дейности 

 
 
                
Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на 
стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2013. се 
извършва с Решение на Министерски съвет № 850 от 12.10.2012г., изм. и доп. с РМС 
№20 от 10.01.2013г. 
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Разчети за делегирани държавни дейности по функции за 2012г. и 2013г. 

 
Съгласно Единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на: 

- Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
правоотношения. За 2013 г. са разчетени средства за работна заплата в размер на  
191,792,210 лв. В това число: 

o за делегирани държавни дейности      160,601,317 лв. 

o за дофинансиране                                    15,687,985 лв. 
o за местни дейности                                 15,502,908 лв. 

Минималната работна заплата се увеличава от 290 на 310 лв. считано от 
01.01.2113г. 

- Осигурителните вноски - без промяна спрямо 2012г. В частта за работодателя  
вноската за ДОО е 13.18 на сто, а здравната вноска от работодател се запазва на 4.8 
на сто. Съотношението работодател/работник за 2013г. също се запазва на 60:40. 

- Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, 
текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно 
облекло и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за 
медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи. С 
бюджет 2013 издръжката е оптимизирана. 

 
I. Функция “Общи държавни служби”  

Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните 
администрации. Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е 
общинска отговорност, са в размер на 1,960,776лв. и представляват разходите за 
издръжка на Столичен общински съвет, в това число и средствата за програма “Европа” 
в размер на 500 000лв. 
За “Общинска администрация” са предвидени 56,116,890лв., в това число: 

А.  За текущи разходи 54 016 890лв. вкл: 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДБРБ за 
2012г.  

ЗДБРБ за 
2013г. 

Разлика 
 к.4-к.3 

Разходи за делегирани от 
държавата дейности вкл: 

241,362,861 270,859,986 
 

29,497,125 

Функция "Общинска 
администрация" 

20,565,200 20,750,400 185,200 

Функция "Отбрана" 3,130,586 3,325,242 194,656 

Функция "Образование" 183,016,489 209,882,449 26,865,960 
Функция "Здравеопазване" 17,046,162 17,542,713 496,551 

Функция "Социални грижи" 12,278,568 13,352,650 1,074,082 
Функция "Култура" 5,325,856 6,006,532 680,676 
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- за делегирани държавни дейности  21,245,623 лв.,  

- за дофинансиране на делегирани дейности 18,107,078 лв. 
- за издръжка – местни дейности 14,662,588 лв. 

- От преходен остатък за дейностите по преброяване и избори 1,601лв. 
Средствата, определени на база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване 
на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, са завишени 
спрямо определените със ЗДБРБ за 2012г. със 185,200 лв. 

В дейността се разчитат средства за данък сгради на обектите - общинска собственост; 
разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; 
разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката 
и всички веществени разходи по издръжка на сградите, в които се помещава 
общинската администрация, включително и на районите; средства за издръжка на 
представителството на гр.София в гр.Брюксел – Белгия и др. 

Б. Капиталовите разходи за дейността са 2 100 000 лв. 
  

II. Функция “Отбрана и сигурност“  
По бюджета са разчетени 9,269,975лв., в това число общинска отговорност   
5,233,785лв., от които 3,469,662 лв. предназначени за охрана на общински сгради, в 
това число и за договор със СДВР за звено “Общинска полиция”. През 2013г. се 
предвижда увеличаване на числеността на „Общинска полиция” по договора със СДВР 
с допълнителни 10 човека до 120. 

За преодоляване последиците от стихийни бедствия са предвидени 600,000 лв.  
Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за 
сметка на държавния трансфер от 3,920,306 лв., в това число преходен остатък в размер 
на 595,064лв., от тях за капиталови разходи 31,955лв. 

- за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети,  
- издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ по райони;  
- за възнаграждения по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии;  

- за издръжка на детските педагогически стаи;  
- за издръжка на Столичен отрезвител;  

- Дом за временно настаняване на пълнолетни лица;  
- средства съгласно ПМС № 212 от 10.11.1993г за възнаграждения и осигурителни 

плащания на денонощните дежурни;  
- на отговорници и техници на пунктове за управление /ПУ/ и радиоподвижни 

централи /РПЦ/; 
- за поддръжка на ПУ и РПЦ;  

- за поддръжка на средства за противохимична защита и за организационни 
мероприятия; 

- за издръжка приемните на кварталните отговорници /ПМС № 255 от 10.10.1996г./;  
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- за доброволни формирования за предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации.  

За дофинансиране на делегирани държавни дейности 115,884 лв.  

 
III.Функция “ Образование”  

В тази функция като делегирани дейности са определени специалните детски градини 
и предучилищна полудневна подготовка на деца, общообразователните и спортни 
училища, професионалните паралелки и общежитията, а в частта за работна заплата и 
осигурителни плащания - целодневните детски градини и обединени детски заведения. 
 
Всичко за функцията са разчетени 263,577,214 лв. в това число: 

А. Предвидените средства за текущи разходи са в размер на 251,986,667 лв., от които 
за делегирани държавни дейности 218,231,068лв., в това число преходен остатък от 
2012г. 8,348,619лв. За сравнение държавният трансфер през 2012г., разчетен със ЗДБРБ 
за 2012г. за функция “Образование” на Столична община е 183 млн.лв. Увеличени са 
разходните стандарти. 
Съгласно §47, ал.9, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2012г., установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията 
по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за 
следващата година. 
Министърът на финансите, по предложение на министъра на образованието, младежта 
и науката, може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на 
трансфера от централния бюджет към бюджета на общината при: 

- констатирани случаи на невъзстановяване преходния остатък по бюджетите на 
общинските училища, детски градини и обслужващи звена; 

- неизпълнение на делегирани средства с източник единни разходни стандарти; 
- невъзстановяване на собствени приходи на училищата, детските градини и 

обслужващите звена /§48, ал.5 от ЗДБРБ за 2012г./. 
В рамките на горецитираните средства следва да се финансират изцяло заплатите, 
осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2013г., в това 
число и текущите ремонти, а определена част са и за основни ремонти. 

Средствата се разпределят с помощта на формули, които се утвърждават до 28 
февруари 2013г., след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и 
обслужващите звена.  
За местни дейности за текущи разходи са разчетени 33,755,599лв. в това число за 
издръжка 33,317,549 лв. В сравнение с 2012г. са разчетени с един милион лева повече. 
Б. Капиталовите разходи за функцията са 9,154,310 лв. 
 

IV. Функция “ Здравеопазване “             
Всичко за функцията са разчетени 36,518,269 лв.  
В това число за делегираните дейности са разчетени 22,794,519 лв. от които за 
издръжка 2,214,016 лв. и за капиталови разходи 4 322 017лв. Капиталовите разходи са 
разчетени от реализиран преходен остатък от 2012г. 
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Делегирани дейности в здравеопазването остават средствата за работна заплата и 
осигурителните плащания за детските ясли, комплексите за детско хранене и 
медицинския персонал в училищното здравеопазване.  

Средствата за делегираните дейности в здравеопазването, разчетени със ЗДБРБ за 
2013г. са увеличени с 496,551 лв. спрямо 2012г. 

За общински дейности от  бюджета за 2013 г. са предвидени 12,930,504лв. Те 
включват: 

- издръжката на комплексите за детско хранене,  
- издръжката на детските ясли, на част от персонала в дирекция “Здравеопазване”; 

- Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията;  
- специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 

– 4 броя;  
- четири общински многопрофилни болници за активно лечение;  

- две акушеро-гинекологични болници. 
Изброените лечебни заведения се финансират за дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване и за общински програми.  
Заплатите и осигурителните вноски на щатен персонал, разчетени като 
дофинансиране,  възлизат на 793,246 лв. 
 

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “             
Разчетените по бюджета разходи са в размер на 29,976,497лв., в това число за 
делегирани дейности - предоставени със ЗДБРБ за 2013г. като държавен трансфер за 
функцията са 15,843,168 лв., в това число преходен остатък от 2012г. в размер на 
2,585,876лв. Средствата са увеличени спрямо предоставените със ЗДБРБ за 2012г. с 
1,074,082 лв. По тази дейност са предвидени:      

- за заплати 5,279,994 лв., 
- за осигурителни вноски  949,343 лв., 

- за издръжка 9,613,831 лв. 
Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят 
от Републиканския бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се 
отразяват във Функцията като делегирана държавна отговорност. Тук се отразяват и 
предоставените с корекция от централния бюджет субсидии за градския транспорт и 
средства за безплатни и с намалени цени пътувания на правоимащи. 

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 660,471 лв. за заплати, 
осигурителни вноски и издръжка на одобрени от СОС щатни бройки персонал в 
социалните домове.  
Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж, 
клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги.  
За социални дейности са разчетени 9,606,647лв., от които: 

А. За текущи разходи 9,243,146лв. в това число: 
- заплати    838,729 лв. 
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- осигурителни вноски   928,008 лв. 

- издръжка  7,476,409 лв. 
Тук са включени средствата за предоставяната от общината услуга “Асистент за 
независим живот”- възнагражденията на социалните асистенти. Осигурителните вноски 
са показани общо. 

Б. За капиталови разходи са разчетени 363,501 лв. 
За социален патронаж са предвидени 3,866,211 лв. в това число: 

- заплати  1,581,850 лв. 
- осигурителни вноски  284,361 лв. 

- издръжка 2,000,000 лв. 
На основание Решение на СОС № 37 /Протокол №8/ 14.03.2000г./, от общинските 
бюджети се подпомагат разходите за погребения за самотни, без близки роднини, 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в 
службите за социално подпомагане лица. Дейността по предоставяне на помощите е 
възложена на дирекция “Социални дейности” със Заповед № РД-09-377/15.05.2000г. на 
Кмета на Столична община. Средствата, разчетени за тази цел, се отразяват в дейност 
№ 745 “Обредни домове и зали” по разходен параграф “Други помощи по решение на 
общинските съвети” и  за 2013г. са  40,000 лв. 
 

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”     
За тази функция са предвидени 308,286,937 лв. Тя е изцяло общинска отговорност и се 
финансира от общинските приходи.  
За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2013 
година като текущи разходи са разчетени средства в размер на 201,458,017 лв. в това 
число: 

- за заплати на всички дейности в отрасъла 5,902,701 лв. 
- за осигурителни вноски 1,096,453 лв. 

- за веществена издръжка 194,458,863 лв. 
В рамките на издръжката кредитите за дейност 623 “Чистота” са 100,337,354 лв., от 
тях за веществени разходи 100,337,354 лв. В дейността са включени: 
- Кредитите по договори за почистване на града /общо/ 88,099,476 лв. 

- За почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища 
3,500,000 лв. 

- За зимно почистване и поддържане на пътищата в парк “Витоша” и на 
четвъртокласна  пътна мрежа 3,200,000 лв. 

- Заплати, осигурителни вноски и издръжка на “Столичен инспекторат” 5,537,878 лв.  

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на 
околната среда”1,300,000лв. в това число:         
- текущи разходи             300,000 лв. 

- капиталови разходи    1,000,000 лв. 
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Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” /транспорт,  съхранение на 
бали, сепариране, рекултивация сметоразтоварище “Суходол” и следексплоатационни 
разходи/ 59,171,299 лв. В това число:      

- текущи разходи  28,850,432 лв., в т. ч. средства  за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 
Закона за управление на отпадъците, които се дължат от общините за всеки тон 
депониран отпадък на депата, изброени в чл.2 на ПМС № 207/ 2010г. С 
постановлението се регламентира превеждането и отчитането на тези средства. 

- капиталови разходи   30,320,867 лв.  

 Дейност 622 “Озеленяване” 18 ,791,443 лв.: 
- текущи разходи  13,665,548  лв., в това число 8,000,000 лв. за почистване на обекти 

на зелената система, паркове, градини и зелени площи. 

В тази дейност се отнасят средствата за поддръжката на паркове и градини, издръжката 
на ОбП “Паркове и градини”, охраната на парковете. 

В рамките на разчетените средства се предвиждат  150,000 лв. за програма „Зелена 
София”. 

- капиталови разходи 5,125,895 лв.   
Дейност 601 “Групи за ликвидиране на незаконно строителство” 784,989 лв., в това 
число издръжка 497,000 лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за събаряне 
на опасни сгради 200,000 лв., за преместваеми обекти и за демонтаж на рекламни 
съоръжения 200,000 лв. и 58,000 лв. за разчистване на терени по предписание на ДНСК, 
съгл. Наредба № 13/2001г. на МРРБ. Разчетени са също заплати и издръжка на щатна 
численост по райони. 
За дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”  15,290,642 лв. От тях за текущи 
разходи 2,000,000 лв.  В това число за почистване корита на реки, мероприятия по 
сигурността на микроязовирите 1,167,000 лв., ремонт, поддръжка, вода и ел. енергия на 
фонтани и минерални извори 480,000 лв., ел. енергия, вода и охрана на ПСОВ 
„Брезовица” 61,000 лв., както и за районите, чиято канализация не се поддържа 
централизирано. 
Капиталовите разходи за дейността са в размер на 13,290,642 лв. 

За дейност 604 “Улично осветление” в т. ч. и пътна сигнализация, като текущи 
разходи са разчетени 17,917,796 лв.   
Текущите разходи са предназначени за поддръжка на уличното осветление и 
светофарните уредби, пътна маркировка, заплащане на електроенергия за дейността и 
други по текущата поддръжка.  
Капиталовите разходи, предвидени за дейността са в размер на  375,519 лв.  
Дейност 605 “Бани и перални” 16,787 лв.             
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е  дейност в 
бюджетната класификация, по която се разчитат и отчитат средствата за основен и 
текущ ремонт на уличната мрежа и поддръжката й. За 2013г. за тази цел са предвидени 
текущи разходи  в размер на 28,199,991 лв. В рамките на текущите разходи: 
- за текущ ремонт на пътища  26,389,991 лв.; 

- за поддръжка и охрана на колектори  760,000 лв.; 
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- за поддръжка и охрана на построено пътно съоръжение /Пасарелка/ в район 
“Младост”  50,000 лв. 

- за ремонт и поддръжка на подлези, за районите 1,000,000 лв. 

Капиталовите разходи за дейността са  45,615,997 лв. 
Дейност 619 “Други дейности БКС” – всичко за дейността 5,067,034 лв.  В това число 
за текущи разходи 3,967,034 лв. 
В дейността са предвидени средства за текущ ремонт на гробищни паркове 200,000 лв.. 
Тук се отнасят разходите: 
- за текущ ремонт на общите части на общински жилища и охрана 80,000 лв. 

- за Програма за работа с лица в риск 50,000лв. 
- за поддръжка на предгаров площад и подлез „Орлов мост” 12,000 лв.,   

- за заплати, осигурителни вноски и издръжка на щатна численост по райони.  
В дейността са отнесени кредитите за ОбП „София-проект” 1,831,931лв. и ОбП „Общ 
градоустройствен план” 1,258,349 лв. 
Разчетени са капиталови разходи в размер на 1,100,000 лв.  
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда” 15,418,086 лв. От тях 
за текуща дейност 5,418,086 лв.   В тази дейност са разчетени средства по договор с 
ГИС – София ЕООД в размер на 3,600,000лв., дължими такси за съгласуване на проекти 
по капиталовата  програма и охрана на незавършено строителство 760,000 лв., за 
разчистване на сгради и съоръжения по трасето на Дубльор на Ляв владайски колектор 
143,065лв. 

Предвидени са средства за разработване на проекти за кандидатстване по  Оперативни 
програми 1,050,000 лв.  

Като капиталови разходи 10,000,000 лв. са разчетени за отчуждени имоти и 
придобиване на земя  

 
VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”           

Група - “Физкултура и спорт”  1,018,027 лв., от които: 

- за заплати на щатен персонал в районите  111,400 лв. 

- за осигурителни вноски   20,027 лв. 
- за издръжка   886,600 лв. 

Разчетените кредити са за Програма за младежки дейности и спорт и за спортни 
мероприятия в училищата по райони. 

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и 
детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от 
републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.          

Група  - “Култура” 
Разчетените разходи за 2013 г. са в размер на 25,286,542 лв., в това число капиталови 
разходи 1,000,000лв. 
За делегирани дейности   6,027,365 лв. / с 680 676лв повече от 2012г./, както следва: 
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- Читалища – субсидия   4,260,029 лв., в това число преходен остатък 20 833лв. 

- Столична библиотека   1,320,956 лв.,в това число издръжка   353,156 лв.  
- Столична градска художествена галерия 243,480 лв., в това число: издръжка  

26,000лв.  
Столична градска художествена галерия се дофинансира за сметка на местни приходи в 
размер на 278,214лв за филиал на галерията за текуща дейност и 50 000лв. за 
закупуване на картини за попълване на фонда. 

- С Решение №325/28.06.2012г. на Столичен общински съвет ОП “Стара София с 
музей” се преобразува на ОКИ “Музей за история на София”. Със ЗДБРБ за 2013г. се 
предоставят заплати, осигурителни вноски и издръжка за 20 щатни бройки за този 
музей. Средствата са в размер на 202,900 лв. 

За общински дейности се предвиждат  18,928,703 лв. в това число: 
- заплати  5,477,125 лв. 

- осигурителни вноски  1,185,178 лв. 
- издръжка 11,316,400 лв. 

В тази функция се разчитат кредитите за две общински предприятия: ОбП “Гробищни 
паркове” и ОбП “Туристическо обслужване”, както и средства общинска отговорност 
за преобразуваният ОКИ “Музей за история на София”.      
Във функцията са включени 3,868,371 лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка 
на четирите общински театъра, в това число 670,000 лв. прогнозни постъпления от 
техни собствени приходи за 2013г., тъй като театрите са второстепенни разпоредители 
с бюджетни кредити на делегиран бюджет.  
Разчетени са средства за програма “Култура” в размер на 1,500,000 лв. 

Столичен общински съвет приема Културен календар, в който са включени знакови за 
града ни събития.  

В група “Култура” местни дейности са още: “Радостен обреден дом”;  
ОП”Зоологическа градина-София”, както и средствата за културни прояви от местно 
значение в районите и Столична община. 
По указание на Министерство на финансите в тази функция, в дейност “Обредни 
домове и зали”, се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, 
бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на 40,000 лв. 

Капиталовите разходи в размер на 1,000,000 лв. са отразени в местните дейности и 
дофинансиране. 

 
VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги” 

Дейност 849 “Други дейности по транспорта”  
Общо за дейността са предвидени  119,022,178 лв.  В това число:          

- За заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски 
транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, 
регламентираща безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории 
граждани са предвидени  95,000,000 лв. 

- За капиталови разходи 24,022,178 лв. 
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Група  - Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов 
Дейност 829 “Други дейности по селско стопанство” 
Разчетените средства са в размер на 918,587 лв. В дейността са отразени средствата за 
заплати и издръжка на ОбП “Управление на общински земи и гори” 482,990 лв., за  
полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи, както и средства за 
обезпечаване дейността на дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения” 
365,000 лв. 

Група  - “Туризъм”   
По проекта са разчетени 125,000 лв.,  заявени от Български туристически съюз, за 
подпомагане на обекти за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически 
дружества, на основание чл. 59, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.  

 Дейност 878 - “Приюти за безстопанствени животни” 3,379,451 лв. В дейността са 
отразени средства за заплати и издръжка на ОбП „Екоравновесие” 2,599,929 лв., в това 
число средства за издръжка на новопосроения приют за безстопанствени кучета, 
средства за наем и режийни разноски на изолатор за безстопанствени кучета в с. Горни 
Богров, средства за решаване на проблема с безстопанствените кучета по места в 
районите, както и изпълнение ангажиментите на общината по споразуменията с 
неправителствени организации. 

Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата” 3,143,943лв.       
В това число: 
- текущи разходи 2,636,343лв., от тях за зимно поддържане на общинските пътища 

637,000 лв., в това число от изравнителна субсидия 278,200лв. 
- капиталови разходи - предоставените като държавен трансфер средства за ремонт 

на местни общински пътища в размер на 507,600 лв. 
Дейност 898 “Други дейности по икономиката”- местна дейност  1,041,142лв. В 
това число: 
- за заплати  764,409 лв. 

- за осигурителни вноски  136,192 лв.  
- за издръжка  140,541 лв.  

В тези средства са включени заплатите и издръжката на счетоводните звена в системата 
на Столична община.  

Поради изменения в нормативната уредба, средствата за изплащане на присъдени 
издръжки, които се отчитаха в тази дейност, от 01.07.2012г. се отчитат във функция 
“Социални дейности”. 
Дейност 910 “Разходи за лихви” 
Разчетените средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите са   16,342,287 лв. 
В рамките на разчетените средства като резерв за непредвидени и неотложни разходи 
за местни дейности, 6,200,000лв. са за съфинансиране на проекти, на база взети 
решения от Столичен общински съвет. 
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ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

За капиталови разходи на Столична община за 2013г. са предвидени средства в 
размер на  453,707,616 лв. включително с преходен остатък на целеви средства от 
2012г. От тях  
- бюджетни средства        150,791,859 лв. 

- средства по оперативни програми        280,672,287 лв. 
- СОПФ – средства с инвестиционно предназначение            22,243,470 лв. 
 
Поименен списък за капиталови разходи с източници за 
финансиране, както следва:  

 
. 

-    целева субсидия от РБ              4,475,300 лв. 

-    от местни данъци и неданъчни  приходи         91,475,865 лв. 
-    заемни средства - кредит от ЕИБ         54,840,694 лв. 

-    извънбюджетни средства от СОПФ /по взети решения/                14,609,991 лв. 

Обща стойност на обектите в поименният списък 165,401,850 лв 
С Инвестиционната програма и през 2013г продължава финансиране в развитието и 
модернизацията на инфраструктурата на града, в подобряване на условията за 
възпитание и образование на децата чрез изграждане на нови детски заведения, в 
изпълнение на  проекта за управление на отпадъците на Столична община. Ще 
продължи ефективното усвояване на европейските средства с реализация на проекти по 
ОП“Транспорт“, ОП „Околна среда“ , ОП „Регионално развитие” и други фондове. 

Структура на инвестиционната програма за 2013г. по източници на финансиране 

 
За 2013 г. се предвиждат  разходи по оперативни програми и европейски фондове в 
размер на  280,672,287 лв.  

- по ОП „Транспорт” започва изграждането на два нови участъка на метрото - от 
бул.“Цариградско шосе“ до летище“София“ - 40,990,000 лв. и от жк“ Младост 1“ до    
жк „Младост IV“ Бизнес парк - 45,060,000 лева;  

- по ОП „Околна среда“ продължава  изпълнението на  проект „Изграждане на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 
гр.София”, включващ проектиране и изграждане на завод за МБТ на битови 
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отпадъци, проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на растителни 
и биоотпадъци площадка „Хан Богров“, реализация на пилотен проект за разделно 
събиране на битови отпадъци и съпътстваща техническа и инженерна 
инфраструктура”-94,159,898 лв. По тази оперативна програма се финансира 
изграждането на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” – 
11,692,735 лв., изграждане на 5 главни канализационни  клонове в кв.Суходол и 
подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им – 1,100,000 лв., 
инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр.Банкя и квартали-10,000,000 лв., 
изграждане дубльор на Ляв Владайски колектор -5,000,000 лв., инженерна 
инфраструктура на м.Сливница-1,000,000лв.От тази програма ще се финансира и 
доставката на 10 бр. метровлакове като за 2013г. са предвидени 40,000,000 лева.  

 
- по ОП „Регионално развитие” са предвидени за усвояване 26,183,372 лева., от които 

2,000,000 лв. за Адаптация на Централна минерална баня за музей на София, 
19,183,372 лв. за Проект за интегриран столичен градски транспорт, 3,000,000 лв. за 
изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на 
социални институции и 2,000,000 лв. за обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 
гр.София; 
  

- по други европейски програми  и фондове  са разчетени 1,286,282 лв. за 
финансиране мерки за енергийна ефективност в 78 СОУ гр.Банкя и изграждане 
разширение на ОДЗ №13 жк“Дружба 1“. 

 
Трябва да се отбележи, че за съ-финансиране и собствен принос по тези проекти са 
предвидени 27,250,073 лв. собствени приходи и 26,268,969 лв. заем от ЕИБ и ЕБВР  или 
на 1 лев бюджетни средства се падат 5 лева средства от европейски програми. 

При съставяне на поименния списък  приоритетно са разчетени средства за преходни 
обекти от минали години и такива, за които има сключени договори.   

Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е отразено 
подробно в Приложение № 3. 
 
 І. Функция „Общи държавни служби” 

Включва капиталови разходи за  общинската и районни администрации, като  в § 52-00 
са предвидени 250,000 лв. за финансиране доставки на дълготрайни активи, 
подпомагащи административната дейност, 50 000 лв. за програмни продукти и лицензи, 
а за по-ефективното обслужване на гражданите се предвижда изграждането на 
контактен център- 300,000 лева.   

За финансиране на градоустройствени проучвания, §53-00, са разчетените средства в 
размер на 1,500,000 лв.  

 
 II. Функция“Отбрана и сигурност“ 

Осигурени са 2,000,000 лв. от приватизационния фонд за продължаване изграждането 
на видеонаблюдение в училища, детски заведения, детски площадки и подлези и 55,835 
лв. за покриване на неразплатено строителство от 2012 година.  
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 ІІІ. Функция „Образование” 

Осигурените средства са в размер на 19,340,547 лв. в т.ч. 7,750,000 лв. от СОПФ. Със 
10,997,268 лв. се покриват разходите за довършване изграждането, разширението и 
преустройство на  9 броя детски заведения, с които ще се осигурят допълнително 970 
места, а 1,500,000 лв. са за проектиране и изготвяне на технически паспорти на 
сградите. Предвиждат се 1,300,000 лв.за изграждане на нова сграда за 84 ОУ с.Герман и 
довършване преустройството на сграда към 72 ОУ кв. Суходол за спортна зала. За 
основен ремот на материалната база в училища и детски заведения, конструктивно 
укрепване и прилагане на мерки за енергийна ефективност /енергоспестяващо 
осветление, обновяване на ВОИ, топлоизолация на сгради и др./ са разчетени 4,398,279 
лева. 

През годината ще бъдат довършени физкултурните салони в 81 СОУ жк „Младост“ и 
88 СОУ жк „Овча купел“. Средствата са предоставени с Постановление 199 на МС от 
28.08.2012г. в размер на 2,000,000 лева. 
 
 ІV. Функция „Здравеопазване” 

За подобряване медицинското обслужване в общинските болници са разчетени 838,000 
лв  средства от приватизационния фонд, за закупуване  на медицинска апаратура и 
1,624,887 лв за ремонти в медицинските заведения. За закупуване на ново оборудване в 
детските ясли както и за основен ремонт на тези сгради прилагайки мерки за енергийна 
ефективност от преходен остатък държавна отговорност са разчетени 4,322,017 лева. 

 V. Функция“Социални дейности“ 
През 2013г. ще стартира проект „ Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа 
за деинституционализиране на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск 
на територията на Столична община“ със средства по ОП“Регионално развитие“ на 
обща стойност 9,845,000 лева. Ще бъдат изградени 13 бр. Центрове за настаняване от 
социален тип / ЦНСТ / и 3 бр. Защитени жилища. През годината ще се ползват 350,000 
лв.собствени средства за съ-финансиране. 
 

VІ. Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” 
В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” по проекта за капиталова програма са 
предоставени 13,180,272 лв. в т.ч. 500,000 лв.целева субсидия от републиканския 
бюджет. Средствата се предоставят  за продължаване изграждането на корекции на 
критични участъци от р.Владайска, обвързани с реализирането на проект Ляв 
Владайски колектор, финансиран по ОП“Околна среда“. Започва изграждането на 
корекции на р. Драгалевска в участъка от ул.“Сребърна“ до км 0+280, във връзка с 
изграждането на Главен клон I м.Кръстова вада-изток и отводняването на СОП и на 
р.Иванянска в чертите на с.Иваняне - 4,268,622лв. за инвестиционно проектиране на 
ВиК обекти – 2,108,304 лв., а за съ-финансиране на обекти, реализирани по ОП“Околна 
среда“ -5,703,346 лева. 
 
В дейност 604 „Изграждане на ново улично осветление“- разчетени 375,519 лв. съ-
финансиране с кредит от ЕИБ за Изграждане на интелигентна система за управление на 
трафика на 20 бр. кръстовища по проекта за Интегрирания градски транспорт, 
финансиран по ОП“Регионално развитие“. 
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В дейност 606 „Поддържане,ремонт и изграждане на пътища” са разчетени 46,915,997 
лв. в т.ч. 28,571,725 лв. заем от ЕИБ  за изграждане на кръстовища на две нива, 
1,300,000 лв. средства от приватизационния фонд за изграждане на велоалея по 
бул.“България“ от бул.“Гоце Делчев“ до бул.“Фр.Нансен“.В програмата са включени за 
изграждане и реконструкции обекти от значение за подобряване на транспортната 
обстановка в столицата - 35,398,754 лв, а 1,000,000 лв. са за инвестиционно 
проектиране. В §51-00 са предвидени 9,217,243 лв. за основен ремонт на главни градски 
булеварди, улици и мостови съоръжения, основен ремонт на транспортен възел 
„Надежда”. Ще започне изпълнение реконструкцията на бул.“Витоша“- пешеходна зона 
за 3,000,000 лева.  
 
В дейност 621, „Опазване на околна среда” и 627 „Управление на дейностите по 
отпадъците” са разчетени  31,320,867 лв. т.ч. 23,962,026 лв. заем от ЕИБ за съ-
финансиране на  проекта за „Управление на отпадъците на гр.София”, финансиран по 
ОП”Околна среда 2007-2013”, като за 2013г. са предвидени 94,159,898 лева. 
Продължава изграждането и рекултивацията на І-ви и ІІ-ри етап от депо „Суходол” – 
3,524,500 лв. и  мероприятия за подобряване на социалната и техническа 
инфраструктури в села Г.Богров, Д.Богров, Яна и кв.Суходол-1,000,000 лева.   
 
В дейност 622 „Озеленяване” са разчетени 5,125,895 лв. за изграждане на сондажни 
кладенци и поливни системи в парковете, за изграждане на парк „Кестените“ 
кв.Славовица, район Нови Искър,за проектиране на зелени площи и изграждане на 
система за видеонаблюдение в парковете, за основни ремонти в парковете и градините 
на столичния град. Много от тях се нуждаят от рехабилитация на настилките, 
осветлението,детските площадки и обновяване на парковото обзавеждане. 
 
В дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  За придобиване на 
имоти чрез отчуждаване или покупка, свързани с реализацията на инвестиционните 
проекти са разчетени 10,000,000 лева. За отчуждавания свързани с изпълнение на 
Интегрирания проект за градски транспорт по ОП“Регионално развитие“ са предвидени 
3,500,000 лева. 
 
 VІІ. Функция”Почивно дело, култура и религиозни дейности” 
 
В дейност 739 " Музеи и художествени галерии"-дофинансиране са разчетени 50 000 
лв. за закупуване на картини за попълване фонда на Столичната градска художествена 
галерия, а в дейност 745 " Обредни домове и зали" са предвидени 950 000 лв. за 
основни ремонти в гробищни паркове Централни гробища, Бакърена фабрика и 
Малашевци. 
 

VІІІ. Функция”Икономически дейности и услуги” 
          
В дейност 832 „ Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” средствата 
са целева субсидия от републиканския бюджет, съгласно чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2013г. 
в размер на 507,600 лв. за основен ремонт на общински пътища. 
 
В дейност 849 „Други дейности по транспорта,пощите и далекосъобщенията“ са 
разчетени 24,022,178 лв., т.ч. 1,931,424лв. заем от ЕИБ за съ-финансиране на обекти по 
проекта за Интегрирания градски транспорт по ОП“Регионално развитие“-изграждане 
на нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница, рехабилитация на трамвайна 
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линия по бул.“България“ и доставка и монтаж на 600 бр.информационни табла.За съ-
финансиране, в изпълнение на условията на ОП ”Транспорт”,  изграждане продължение  
на нови участъци от метрото- бул.”Цариградско шосе”-жк“Дружба“-летище „София“ и 
участък жк „Младост 1”- жк „Младост 4” /Бизнес парк/ са разчетени 12,560,619 лв. За 
осигуряване на договорирания размер финансов ангажимент на Общината ще ползваме 
допълнително и целеви средства от Републиканския бюджет, които ще ни бъдат 
предоставени след приемането на държавния бюджет за 2013 г. По ОП „Околна среда“ 
ще се финансира доставката на 10 бр. метровлакове като за 2013г. ще се усвоят 
40,000,000,лв. Предвижда се изграждането на нова тролейбусна кабелна мрежа. 
За основен ремонт на релсов път и кабелно-контактна мрежа са разчетени бюджетни 
средства в размер на 983,116 лв. за разплащане на ремонтни дейности изпълнявани по 
сключен договор от 2012 година. 
В дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ са предвидени 500,000 лв. 
средства от приватизационния фонд за изграждане разширение на приюта за кучета в 
землището на с.Горни Богров. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА И ФИНАНСИРАНЕ 
 
Закона за общински дълг поставя изисквания за максималният размер на годишните 
разходи по обслужване на дълга и размера на общински гаранции като процент от 
собствените приходи на общината. Заемите поети от Столична община са 
изключително от международни финансови институции и се характеризират с дълги 
срокове за погасяване и благоприятни финансови условия. По тази причина общината 
отговаря на всички законови изисквания за размера на дълга. 
 
- Разходи по обслужване на дълга значително под законовият максимум от 15% 
- Общински гаранции представляващи 1.3% от собствените приходи – под 

законовият максимум от 5% 
- Активна политика в съответствие с инвестиционните приоритети 

 
През 2013г. политиката на Столична община по управление на дълга ще бъде насочена 
към осигуряване на необходимите средства за финансиране на капиталовата програма 
на общината. За инвестиционни нужди ще бъдат усвоени 54,840,694 лв. от вече 
сключените заеми и изплатени 13,044,880 лв.   
 
УПРАВЛЕНИЕ  НА СРЕДСТВАТА ОТ  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  И  
ПРОГРАМИ 
 
През 2013г. приоритет на бюджета на Столична община е продължаващото изпълнение 
на проектите подобряващи инфраструктурата на града. При определяне на 
необходимите средства за всеки проект са взети под внимание етапа на неговото 
изпълнение и важността му за икономиката на общината. Най-висок процент на 
усвояване е предвиден по проектите свързани с подобряване на транспортната 
инфраструктура. 
 
През 2013 година в бюджета на общината са предвидени 27,250,073 лв. от собствените 
приходи на общината за финансиране на съ-финансиране на проекти по Оперативните 
програми. В допълнение 26,268,969 лв. ще бъдат усвоени от вече подписаните заеми с 
ЕИБ и ЕБВР. За заемообразно финансиране или съ-финансиране по проекти, по които 
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общината ще кандидатства през 2013 г. ще се използват възстановените след 
верификация от Оперативните програми средства по вече реализирани проекти. 
 
Бюджет 2013 – Основни обекти, финансирани със средства от ЕС 

Наименование на обекта Съфинанс
иране 

Собствен
и 

бюджетн
и 

средства 

Банкови 
заеми 

Оперативн
и програми 

Общо 
2013 

      
Изграждане разширение на 2 
гр.към ОДЗ №13, жк „Дружба1“ 
/МТСП/. 

690,000 
 

690,000 
 

 210,000 
 

900,000 
 

Изграждане на соц. инфрастр. 
в подкрепа на деинституцио-
нализацията на соц. институции 

350,000 
 

350,000 
 

 3,000,000 
 

3,350,000 
 

Обновяване и оборудване на 
СБАЛОЗ 

- 
 

- 
 

 2,000,000 
 

2,000,000 
 

Прилагане на мерки за енерг. 
ефективност в 78 СОУ,район 
„Банкя“ НДЕФ 

599,089 599,089  1,076,282 1,675,371 

Съфинансиране на проекти  по  
ОП "Регионално развитие" и ОП 
"Околна Среда" в т.ч.: 

     

- Изграждане на корекция на 
р.Суходолска и 5 главни 
канал. клона - кв. Суходол" 

600,000 600,000  1,100,000 1,700,000 

- Подмяна и изграждане на 
водопровод и канализация на 
територията на район "Овча 
купел" 

- Инженерна инфрастр. на ВиК 
мрежата на гр.Банкя и 
квартали 

- Изграждане Дубльор на Ляв 
Владайски колектор  

- Инженерна инфрастр. м. 
Сливница, район Люлин  

- Изграждане корекция 
р.Суходолска и ремонтни 
дейности на яз.Суходол 

1,503,346 
 
 
 

2,000,000 
 
 

1,000,000 
 

300,000 
 

300,000 

1,503,346 
 
 
 

2,000,000 
 
 

1,000,000 
 

300,000 
 

300,000 

 11,692,735 
 
 
 

10,000,000 
 
 

5,000,000 
 

1,100,000 
 

600,000 

13,196,081 
 
 
 

12,000,000 
 
 

6,000,000 
 

1,400,000 
 

900,000 

- Проект за интегриран 
столичен градски транспорт 

2,306,943 
 

 2,306,943 22,683,372 24,990,315 
 

- Проектиране и изграждане на 
завод за МБТ на битовите 
отпадъци 

10,500,000  10,500,000 59,500,000 70,000,000 

- Проектиране и изграждане на 
инсталация за компостиране 
на площадка "Хан Богров" 

10,640,000  10,640,000 27,360,000 38,000,000 

- Изграждане на депо за 
неопасни отпадъци м. 
"Садината" 

1,378,855  1,349,897 3,686,743 5,065,598 
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- Строителен надзор на проект 
изграждане на интегрирана 
система от съоръжения за 
ТБО 

509,680  509,680 1,362,765 1,872,445 

- Основно и резервно 
ел.захранване на площадки за 
изграждане на "Интегрирана 
с-ма от съоръжения за ТБО, 
м.Садината и м.Хан Богров 

206,449  206,449 306,390 512,839 

- Пилотен проект за 
подобряване на разделното 
събиране на отпадъците на 
територията на СО 

756,000  756,000 1,944,000 2,700,000 

- Адаптация на централна 
минерална баня в музей на 
София. 

- Метрополитен"София"-II етап 
- пътен възел „Надежда“-
бул.“Черни връх“-доплащане 

800,000 
 
 

3,030,000 

800,000 
 
 

3,030,000 

 2,000,000 2,800,000 
 
 

3,030,000 

- Метрополитен "София" – 
участък бул.“Цариградско 
шосе“-летище „София“  

7,940,000 7,940,000 
 

 40,990,000 48,930,000 

- Метрополитен "София" -  
участък ж.к. "Младост 1" – 
жк“Младост 4“ /Бизнес парк/ 

- Доставка на метровлакове 

8,137,638 
 
 

- 

8,137,638 
 
 

- 

 45,060,000 
 
 

40,000,000 

53,197,638 
 
 

40,000,000 
Общо 53,548,000 27,250,073 26,268,969 280,672,287 334,220,287 
 
Приоритетни области за финансиране със средства от ОП са екология, транспорт и 
енергийна ефективност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бюджет 2013г. на Столична община е насочен към запазване обема на предоставяните 
от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация, 
преструктуриране на дейности при необходимост и завишен контрол. 
 
Разходите за текущи дейности са разчетени в съответствие с тази политика и със 
заложените в бюджета приоритети. Намалени са еднократните разходи, предоставяни 
през 2012г., отразени са структурните промени и такива, произтичащи от изменение на 
нормативната уредба. 
 
От източниците за финансиране на капиталовата програма с най-голям относителен дял 
са средствата от Европейски програми. Осигурена е приемственост, като са разчетени 
средства за преходните обекти, както и за продължаване на приоритетните 
направления, значими за гражданите, до цялостно решаване на поставените задачи. 
 
 
Считаме, че осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на съставяне и 
приемане на бюджета на Столична община по приходната и разходната му част, както и 
реализмът в подхода на бюджетиране, ще доведат до по-голямо доверие и подкрепа от 
столичната общественост. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1 Прогноза за собствените приходи по източници 

Приложение № 2       Разпределение на разходите  
Приложение № 3       Инвестиционната програма по функции и обекти 

 


