ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 г. на Община Златица е разработен
при спазване на следните нормативни основания:
 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. ДВ бр. 104
от 08 декември 2020 г.
 Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2021 г. ДВ бр. 1 от 05 януари
2021 г.
 Отчет за изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2020 г. с
неразпределени преходни остатъци
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 г. е с прогнозна обща рамка от
8 981 624 лева на основа държавните субсидии за делегираните
дейности, достигнати нива на собствените приходи и обща сума на
преходни остатъци към края на 2020 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 г. на Община Златица, с прекъсване
от две години, е с наличие на обща изравнителна субсидия от 227 100
лв. като компенсаторен механизъм за намаление на някои данъци
(чл.54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г.)

Проектът на бюджет за 2021 година на Община Златица ще се изпълнява
чрез реализиране на три мащабни проекта:
Ремонт и реконструкция на централни части и прилежащи зелени площи и
прилежащи зелени площи на селата Църквище, Карлиево и Петрич .
Проектът е финансиран по Постановление на Министерски съвет № 360 от
10.12.2020 г.
Реконструкция и доизграждане на: на Главен клон I (част)главни клонове
II, III, IV и клонове 2, 28,34 от ниската зона на водопроводната мрежа на
град Златица , община Златица
Проектът е финансиран от Министерство на регионалното развитие, като
първия транш е преведен на 30.12.2020 г.
Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци на територията на община
Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп,
Чавдар и Челопеч.
Проектът се изпълнява през последните две години чрез финансиране от ОП
“Околна среда”, като предстои неговото закриване през м.януари и
предстоящи процедури по отдаване на оператор за ползване на инсталациите

За поредна година община Златица запазва размерите на
данъците, таксите и цените на предоставяните услуги към
физически и юридически лица. Залагаме на по-висока и сигурна
събираемост, вместо на повишени данъци и ниска събираемост.
През 2021 г. бюджета на общината ще се изпълнява чрез разработване
на подходящи и приоритетни проекти през новия програмен период 2021-2027
Реализирането на основните бюджетни направления ще бъде в условията на
продължаваща противоепидемична обстановка от Ковид.
Проектът на бюджет е съобразен с достигнатите нива на приходи и
разходи към края на 2020 г. , както и с решенията на Общински съвет относно
ограничаване на част от приходната база по стопанската дейност на общината.
Проектът е разработен при спазване на увеличенията във функция Образование
- 15% и 10% във всички останали държавни дейности. Завишаването е

заради минималната работна заплата на 650 лв. от 1 януари 2021 г.
Съществена част от общия бюджет около 3,2 млн. лева е насочени само за
образователни дейности.

Проект на Бюджет 2021 г.
прогноза
Приходи за делегирани държавни
дейности

4 696 113

Изравнителна субсидия

227 100

Приходи за местни дейности

2 170 00

Неразпределен преходен остатък

1 888 411

ОБЩО

8 981 624

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1.Обща субсидия за делегирани
3 404 635 3 887 300 4 463 913
от държавата дейности
2.Трансфери местни дейности
0
0
227 100
3.Трансфери за зимно поддържане
и снегопочистване на общински
36 800
42 900
49 400
пътища
4.Субсидия за капиталови разходи 148 000 163 000 182 800
ОБЩО БЮДЖЕТНИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

3 589 435 4 093 200 4 923 213

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности



1.
2.
3.
4.



Функция "Общи държавни служби”
Функция "Отбрана и сигурност"
Функция "Образование"
Детски градини – ОДЗ-84 деца, ЦДГ-89 деца
Общообразователни училища - 483 ученика
Професионална гимназия - 101 ученика
Училищни автобуси
Функция "Здравеопазване"
Функция “Социално осигуряване , подпомагане и
грижи“
1. Дневен център за деца и младежи с увреждания
2. Асистентска подкрепа
 Функция "Почивно дело, култура, религиозни
дейности“ - Читалища

ВСИЧКО :
2.Трансфери местни дейности
3.Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища
4.Субсидия за капиталови разходи
ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

2020

2021

487 100
116 280
2 884 534
605 748
1 724 429
552 357
2 000
81 063
203 450

251 000
121 256
3 186 010
702 070
1 911 041
570 899
2 000
81 588
297 735

203 450
114 840

233 975
63 760
126 324

3 887 267

4 463 913

42 900

227 100
49 400

163 000

182 800

4 093 167

4 923 213

 Със средства от капиталовата субсидия за 2021 г. и изпълнение на
решение на ОбС от 2020 г. се насочват 200 хил.лв. за подмяна на водопровод
на улици по утвърден списък.
Полагане на асфалт върху подменените участъци
Изкърпване на улици от гр. Златица - съгласно изискванията на чл.87 от
ЗДБРБ по предложение на кмета, общинския съвет ще одобри списък с
улиците, които ще бъдат ремонтирани
Изграждане на тротоари и подмяна на тротоарни плочки на улици с
подменен водопровод – ул. Христо Ботев, ул. Георги Бенковски и ул.
Тополница, както и частична подмяна на ул. Софийско шосе
Поставяне на стълбове за улично осветление по ул. Гео Милев и поставяне
на осветителни тела по ул. Ал. Стамболийски в централна градска част

Подновяване на растителността и рехабилитация на речното корито на р.
Куру дере в участъка от мост на ул. Велко Болчев до мост на ул. Ал.
Стамболийски

 Почистване на речни корита след обследване на реките в града и с.
Църквище по реда на Закона за обществени поръчки
 Обследване и ремонтиране на мостове в гр. Златица и в с.
Църквище
 Изграждане на напоителна система в централна градска част
 Облагородяване на зелени площи
 Изграждане на парна инсталация в хижа “Свещи плаз”
 Ремонти дейности в хижа “Кара тепе”
 Закупуване на автомобил до 3,5 тона за общинско звено “Чистота”
 Довършителни ремонтни дейности
Професионална гимназия гр. Златица

на

футболно

игрище

 Подновяване на офис обзавеждането, климатизация
освежителни ремонти в сграда общинска администрация

в
и

 Обновяване на детска площадка, находяща в
34044.503.390 по Решение № 133/ 26.11.2020 г. на ОбС

поземлен

имот

 Кастрене и премахване на опасни дървета по територията на цялата
община
 Косене на тревни площи по територията на цялата община

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Ремонтни дейности в ДГ “Слънце” – поставяне на изолация на спални
помещения и занимални на втори етаж на сградата.

 Ремонтни дейности в ДГ “Вяра, Надежда и Любов” – ремонт и
разширяване на помещения във втора сграда, където се помещава IVподготвителна група
 Ремонт на ограда на училищния двор и реновиране на настилката в СУ
“Св. Паисий Хилендарски” по изготвено КСС от 2020 г.
 Дофинансиране на ремонт на лицевата ограда на
гимназия гр. Златица

Професионална

 Дофинансиране премахването на амортизирани и опасни сгради на
територията на Професионална гимназия гр. Златица

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ДОКУМЕНТИ
 Разработване на интегриран план за развитие

 Окончателно разплащане на общия устройствен план
 Разработване на план за безопасност на движението в т. ч
поставяне на уредби за сигнализация на пътя на проблемните
места в гр. Златица
 Програма за опазване на околната среда

 През 2021 г. продължава реализацията на социалните проекти насочени
предимно към хора в неравностойно положение:
 Утвърждаване на нов разходен стандарт чрез държавния бюджет на
асистентска подкрепа
 Личен асистент, социален асистент и домашен помощник - заети към 50
човека
 Помощ за хора с увреждания в две програми – за лица до 29 г. и за лица
над 29 години.
 Помощ при пенсиониране
 Дейности в Дневен център за деца и младежи с увреждания
 Оборудване на зала за рехабилитация със специални уреди предназначени
за потребителите на услугите
 Закупуване на външни съоръжения за открито подходящи за лица с
увреждания – люлка, везна за деца с инвалидни колички и др.под.
 Освежителни ремонтни дейности в сградата
 Поставяне на подходяща настилка в двора на Дневния център
През 2021 г. се надяваме да се реализират заложените дейности през
миналата година, които не успяха да се осъществят поради
ограничителните мерки.

С. ПЕТРИЧ

 Изграждане на шапка от лявата страна на подпорната стена на река
Гугов дол и ограда от двете страни
 Надграждане на подпорна стена на река Каменишка
 Ремонт на читалищен салон и гримьорната към него
 Рехабилитация на улица от средствата постъпващи като концесия от
“Елаците Мед”, допълнително към средствата по социалната програма
на ДПМЧ
 Информационни събития по популяризиране дейността на лейди
Стандфорд и честване на 145 г. от Априлско въстание

С. ЦЪРКВИЩЕ
 Проектиране на довеждат външен водопровод от каптажи до резервоар
 Изготвяне на проект за канализация
 Изработване и поставяне на указателни табели с номера на улиците
 Почистване на речното корито на река Клисекевска от земни наноси,
дървесна и храстовидна растителност
 Поставяне на пътни полицаи съгл. Решение на ОбС № 109/29.09.2020 г.

С. КАРЛИЕВО
 Геоложки проучвания за водоизточници в землището на с. Карлиево
 Изготвяне на проект за канализация на с. Карлиево
 Проектиране на параклис в местността “Света Петка”
 Ремонт на покрива на пенсионерски клуб “Дълголетие”
 Изграждане на пътни полицаи съгласно решение на ОбС № 99/24.08.2020 г.

КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
 Културни дейности са предложени от представители на
читалищата на територията на община Златица. Културните
планове за гр.Златица и кметствата предстои да бъдат утвърдени в
зависимост от противоепидемичните мерки в страната.
 Културните мероприятия се организират съвместно с Читалище
“Христо Смирненски” гр. Златица и всички образователни и
младежки институции на територията на община Златица .
Дейностите за читалищата в кметствата Петрич, Църквище и
Карлиево също се организират съвместно с настоятелствата и
кметските наместници
 В проекто бюджет 2021 г. са заложени средства за подпомагане на
Маршинг бенд, като се предвижда да се дообогати външното
пространство на Туристически информационен център “Юрий
Гагарин” чрез поставяне на преместваема сцена

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
 Спортните дейности са предвидени за финансиране съгласно
решение на ОбС и правила за разпределяне на средства към СК
“Стоян Николов”, Клуб по тенис на маса, ФК “Средногорец 2016”,
Клуб “Свободно измерение” и ТД “Свещи плаз”
 В проекто бюджет 2021 г. са заложени средства за подпомагане
финансирането на спортно мероприятие “Златица Байк”, което ще
бъде организирано от Клуб “Свободно измерение”. Състезанието е с
национален характер и се очаква международно участие
 Предвидени са средства за спортни и културни мероприятия извън
подпомагане финансирането на спортните и културни клубове.

