ОТЧЕТ ЗА КАСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И
НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2020 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2020 г.

Разходите по бюджета на Община Бургас към
31.12.2020 г. са в размер на 238 130,3 хил. лв., в т.ч.:
 за държавни дейности – 133 867,9 хил. лв.
/при 114 543,7 хил. лв. към 31.12.2019г./;
 за местни дейности, вкл. за дофинансиране на
държавни дейности - 104 262,4 хил. лв.
/при 99 976,2 хил. лв. към 31.12.2019 г./.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за делегирани от държавата дейности
Неданъчни приходи – 795,5 хил. лв. /390,4 хил. лв. 31.12.2019 г./:
 приходи и доходи от собственост, от държавни и
общински такси за ползване на общежития и др. в
образованието – 361,4 хил. лв. /при 259,3 хил. лв.
към 31.12.2019 г./;

 приходи от глоби, санкции и други неданъчни
приходи /вкл. ДДС и други данъци/ – 373,0 хил. лв.
/при 36,9 хил. лв. към 31.12.2019 г./;
 приходи от помощи и дарения в размер на 61,1 хил.
лв. /при 94,2 хил. лв. към 31.12.2019 г./.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за делегирани от държавата дейности
Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет –
131 628,9 хил. лв.:
 обща субсидия за делегираните от държавата дейности
– 124 953,4 хил. лв.;
 целеви трансфери – 6 686,9 хил. лв., в т.ч.:
•

•

субсидии за вътрешноградски и междуселищни
пътнически превози, компенсации за безплатен превоз
на ученици до 16 години, компенсации за безплатни
или по намалени цени пътувания - 6 295,7 хил. лв.;
средства за присъдена издръжка и изплащане пътни
разходи на правоимащи болни – 391,2 хил. лв.

 възстановени трансфери – /-/ 11,4 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за делегирани от държавата дейности
Трансфери между бюджети и трансфери между
бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз –
3 477,6 хил. лв. /2 291,6 хил. лв. към 31.12.2019 г./:
 получени трансфери – 3 497,3 хил. лв.:
•
•
•
•

от МТСП – 3 075,7 хил. лв.;
от МОН – 349,7 хил. лв.;
от Министерство на културата – 62,7 хил. лв.;
от НОИ, фонд "Безработица" - 9,2 хил. лв.

 предоставени трансфери – /-/19,7 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за делегирани от държавата дейности
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз – 13,9 хил. лв.
Финансиране на бюджетното салдо - /-/ 2 048,0 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Структура на приходите за местни дейности - Отчет към 31.12.2020 г.

ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 20,26%

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 43,70%

ИМУЩЕСТВЕНИ
ДАНЪЦИ - 36,04%

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Данъчни приходи – 40 532,2 хил. лв.
Наименование на параграфа

Отчет
31.12.2020 г.

Отчет
31.12.2019 г.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

39 984 340

39 724 186

- данък в/у недвижими имоти

14 318 382

13 917 986

0

11 673

- данък в/у превозните средства

13 405 092

12 553 621

- данък при придобиване на имущ.по дарение и възм.начин.

12 071 546

12 941 340

- туристически данък

189 320

299 566

Патентен данък

547 455

728 856

418

125

40 532 213

40 453 167

- данък върху наследствата

Други данъци
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Неданъчни приходи – 49 142,2 хил. лв.
Наименование на параграфа

Отчет
31.12.2020 г.

Отчет
31.12.2019 г.

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

13 791 399

13 073 476

ОБЩИНСКИ ТАКСИ

36 398 037

28 360 119

2 802 280

2 884 594

951 093

447 231

ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ

-3 176 488

-2 230 651

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

3 610 000

5 053 977

750 000

315 130

1 844 625

1 238 274

56 970 946

49 142 150

ГЛОБИ ,САНКЦИИ И НАКАЗ.ЛИХВИ

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Приходи и доходи от собственост, реализирани от общински предприятия
по бюджета на Община Бургас през 2020 г.

Предприятие

ОП "Общински имоти"
ОП "Спортни имоти"
ОП "Летен театър, фестивали и
концерти"
ОСП "Морски знаци"
ОП "Транспорт"
ОП "Туризъм"
ОП "Чистота еко"

Приходи от продажба
на услуги, стоки и
продукция
/ в лева/
2020 г.
137 146
9 308
201 895
112 538
4 957 272
823 826
1 326 873

Приходи от
наеми на
имущество
/ в лева/

Приходи от
наеми на земя
/в лева/

2019 г.
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
170 156 1 629 414 1 630 532 928 985 1 165 492
31 532 981 567 1 103 481
289 971
109 135
5 125 286
1 064 698
1 460 303

126 593

262 468

44 834

45 963

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
През 2020 г. дейността на общинските предприятия ОП
„Летен театър, фестивали и концерти“ и ОП „Туризъм“ е найсилно засегнати от негативното влияние на пандемията от
COVID – 19 и приходите от продажба на услуги, стоки и
продукция са значително под очакваните.

Дейностите на Община Бургас за борба с пандемията от
коронавирус бяха подпомогнати финансово с дарения от
физически и юридически лица в размер на 478,1 хил. лева.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности

Приходи на ОП „Транспорт“ от наеми, продажба на услуги,
стоки и продукция към 31.12.2020 г.:







Приходи от „Синя зона“ – 3 141 806 лв.;
Приходи от „Зелена зона“ – 331 401 лв.;
Приходи от контрол на паркирането – 469 471лв.;
Приходи от паркинги и гаражи – 680 273 лв.;
Приходи от Автогара Юг – 362 425 лв.;
Приходи от Вело Бургас – 16 730 лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Във връзка с епидемичната обстановка свързана с
разпространението на COVID – 19 на територията на страната и
обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение дейността
на Домашен социален патронаж значително се увеличи.

Приходите от социалната услуга в направление „Доставка на
храна“ са нараснали с 25,7% спрямо 2019 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности

Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет –
8 120,4 хил. лв.:
 Трансфери за зимно поддържане на общински пътища 164,5 хил. лв.;
 Целеви субсидии за капиталови разходи –1 857,9 хил.
лв.
 Получени целеви трансфери – 6 098,0 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Трансфери между бюджети, трансфери между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз и трансфери от/за държавни
предприятия, включени в консолидираната фискална програма /-/4 138,3 хил. лв.:
 трансфери между бюджети – 3 902,5 хил. лв.

 получени трансфери – 9 354,8 хил. лв.
 Предоставени трансфери по решения на Общинския съвет /-/ 5 452,3 хил. лв.:
 трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз - предоставени трансфери за съфинансиране и разходи по
оперативни програми - /-/13 356,5 хил. лв.
 трансфери от ПУДООС – 5 315,7 хил. лв.
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз – /-/388,7 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
Финансиране на бюджетното салдо - 10 994,6 хил. лв.
 Предоставена възмездна финансова помощ –
възстановени суми по възмездна финансова помощ,
предоставена по решения на Общински съвет Бургас – 120,0 хил. лв.;

 Събрани средства и извършени плащания за
сметка на други бюджети, сметки и фондове – //374,1 хил. лв.;
 Друго финансиране - /-/ 2 764,4 хил. лв.;

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности
 Общински дълг
Поетите с решения на Общински съвет – Бургас задължения по кредити
се обслужват редовно.
Към 31.12.2020 г. са погасени всички дължими суми по общинския дълг
с настъпил падеж.
Общият размер на погашенията по дълга е 8 744,3 хил. лв., в т.ч.: 771,4
хил. лв.- лихви и такси и 7 972,9 хил. лв. – главници.
В периода 01.01.-31.12.2020 г., частично са усвоени средства от дълга,
поет през 2019 г. за реализацията на 3 проекта: „Реконструкция, ремонт и
обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен
дом на Лукойл Нефтохим“, „Реконструкция и преустройство на
съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за
съвременно изкуство и библиотека“ и „Силата на водата. Подкрепа за
повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна
туристическа дестинация“. Усвояването е в общ размер на 6 934,2 хил. лв.
Сключеният договор за кредит през 2020 г. за съфинансиране на 11
проекта по оперативни програми на Европейския съюз е усвоен частично
със сума в общ размер на 6 067,4 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Приходи за общински дейности

Съотношението на годишния размер на плащанията по дълга към
средногодишния размер на собствените приходи и общата
изравнителна субсидия за последните три години към 31.12.2020 г е
4,6% и е много под допустимата стойност съгласно чл. 32 ал. 1 от
Закона на публичните финанси - до 15%.

ОБЩИНА БУРГАС
Преходен остатък

Преходен остатък по банкови сметки към 31.12.2020 г.:





наличности по бюджетни банкови сметки – 2 722,6 хил. лв.;
наличности по сметки за чужди средства – 3 353,3 хил. лв.;
средства по депозити – 23 744,6 хил. лв.;
наличности по сметки за средства от Европейския съюз 31 477,7 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Просрочени вземания
Просрочените вземания за отчетния период са в размер на 6
155,1 хил. лв., в т.ч.:





публичните общински вземания - 9,9 хил. лв.;
вземания от клиенти - 1 493,6 хил. лв.;
вземания от концесии и наеми – 4 153,8 хил. лв.;
други просрочени вземания – 497,8 хил. лв.

Към 31.12.2020 година Община Бургас няма просрочени
задължения.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по бюджета

Отчет на разходите по бюджета на Община Бургас към
31.12.2020 г. – 238 130,3 хил. лв.


за делегирани държавни дейности – 133 867,9 хил. лв.;

 за местни дейности – 104 262,4 хил. лв., в т.ч.:
 дофинансиране на държавно делегирани дейности –
3 747,1 хил. лв.

Изпълнението на плана е 84,9%.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по бюджета
Разпределение на разходите по функции
Функция
Общи държавни служби

Отчет към 31.12.2020 г.
/ в лева/

Отчет към 31.12.2019 г.
/ в лева/

19 706 698

19 667 627

891 107

738 292

7 346 547

982 490

110 266 119

100 063 247

8 014 337

7 355 045

12 160 047

9 264 204

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда

47 934 500

46 770 662

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

11 618 444

11 784 322

Икономически дейности и услуги

20 348 142

17 871 028

735 441

761 221

238 130 275

214 519 846

Общински съвет
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Разходи некласифицирани в други функции
Всичко разходи

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по бюджета

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по бюджета
Изпълнение на бюджета по икономически тип на видовете разходи

120 000 000,00 лв.

90 000 000,00 лв.

60 000 000,00 лв.

30 000 000,00 лв.

0,00 лв.

Разходи за персонал

Отчет към 31.12.2020 г.

Издръжка

Субсидии, трансфери,
стипендии

Отчет към 31.12.2019 г.

Капиталови разходи

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Общи държавни служби“
Отчетените разходи през 2020 г. във функция „Общи държавни
служби“ запазват размера си от 2019 г. Разпределението им по
дейности е както следва:
 Изпълнителни и законодателни органи
 Държавни и общински служби и дейности по изборите
– 26,1 хил. лв.;
 Общинска администрация – 18 786,1 хил. лв.;
 Общински съвет – 891,1 хил. лв.;
 Международни програми и споразумения, дарения и
помощи от чужбина – 0,7 хил. лв.;
 Други изпълнителни и законодателни органи –
2,6 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Отбрана и сигурност “
Общият размер на разходите към 31.12.2020 г. отчетени във функцията е 7
346,5 хил. лв., от които за непредвидени или неотложни разходи за
предотвратяване овладяване и преодоляване на бедствия – 2 856,8 хил. лв.
Отчетът на разходите по дейности е както следва:



Полиция, вътрешен ред и сигурност




Други дейности по вътрешната сигурност – 308,9 хил. лв.

Защита на населението, управление и дейности при стихийни
бедствия и аварии






Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности – 180,6 хил. лв.;
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия
от бедствия и аварии – 1 261,0 хил. лв.;
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии – 5 567,3 хил. лв.;
Доброволни формирования за защита при бедствия – 28,8 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Образование“
Отчетът на разходите във функция „Образование” към 31.12.2020 г. е в размер на 110
266,1 хил. лв.
Увеличението на разходите в сферата на образованието през 2020 г. спрямо 2019 г. е
средно с 10,2%.
Политиката на държавата за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в
системата на предучилищното и училищното образование, както и на възнагражденията на
непедагогическия персонал продължава да оказва съществено влияние върху структурата на
разходите на Общината.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции – функция «Образование»
По видове дейности за училищно образование разпределението на
разходите за 2020 г. е както следва:
 Подготвителна група в училище – 643,9 хил. лв.;
 Специални
училища
и
центрове
за
специална
образователна подкрепа – 879,6 хил. лв.;
 Неспециализирани училища, без професионални гимназии –
62 083,7 хил. лв.;
 Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка – 16 616,0 хил. лв.;
 Общежития – 196,1 хил. лв.;
 Център за подкрепа на личностното развитие –
940,2 хил. лв.;
 Ресурсно подпомагане – 1 146,6 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции – функция «Образование»
През 2020 г. Община Бургас продължи изпълнението на общински програми в
образованието - за награждаване на педагози за принос в развитието на
Общината, за ранно чуждоезиково и компютърно обучение, програма "Деца със
СОП", програма за здравословно хранене в детски заведения и училища;
общински празничен и спортен календар, юбилеи на учебни и детски заведения.
По общинска програма „Първокласно начало“ продължи обновяването и
оборудването на стаите за първокласници в училищата.
С изразходените 987,0 хил. лв. беше извършен ремонт

на класните стаи, разработи се софтуерна платформа
за интегрирано учебно съдържание и бяха проведени

обучения на учителите на първи клас за прилагане
на нова методика в образованието с използването на игрови модели и дигитални
технологии на обучение.
По общинска програма „Успешни студенти“ 106 студенти от бургаските висши
учебни заведения получиха стипендии.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции

Функция „Здравеопазване“
Отчетът във функция „Здравеопазване“ към 31.12.2020 г.
е в размер на 8 014,3 хил. лв., в т.ч.::
 държавно делегирани дейности – 6 627,5 хил. лв.;
 местни дейности - 1 359,5 хил. лв.;
 дофинансиране – 27,3 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции – функция «Здравеопазване»
Разпределението на разходите по икономически елементи във функцията
са както следва:
 заплати, други възнаграждения и осигуровки - 6 115,7 хил. лв.;
 издръжка и капиталови разходи – 1 233,3 хил. лв.;
 субсидии по решение на Общински съвет – Бургас и на основание чл. 100 от
Закона за лечебните заведения за:
 "Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични
заболявания - Бургас" ЕООД – 55,6 хил. лв.;
 звено „Спортна медицина“ към "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД – 30 хил. лв.;
 ДКЦ I – 50,0 хил. лв.;
 УМБАЛ - Бургас – 231,7 хил. лв.;
 Център за кожно-венерически заболявания -2,5 хил. лв.;
 Център за спешна медицинска помощ – 1,0 хил. лв.;
 Български червен кръст – 1,00 хил. лв.

 капиталови трансфери – 149,5 хил. лв.;
 текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата –
144,0 хил. лв. за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми чрез
общинска програма „Ин витро”.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Отчетът на разходите към 31.12.2020 г. във функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е в размер на
12 160,0 хил. лв., в т.ч.:
 държавно делегирани дейности – 9 455,5 хил. лв.;
 местни дейности - 2 570,1 хил. лв.;
 дофинансиране – 134,4 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции-Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпределението на средствата от държавния бюджет по
дейности е както следва:














Център за обществена подкрепа – 413,6 хил. лв.;
Център за работа с деца на улицата – 114,6 хил. лв.;
Кризисен център – 97,3 хил. лв.;
Центрове за настаняване от семеен тип – 1 684,9 хил. лв.;
Дом за стари хора - 309,2 хил. лв.;
Центрове за временно настаняване – 91,8 хил. лв.;
Центрове за социална рехабилитация и интеграция –
583,3 хил. лв.;
Дневни центрове за лица с увреждания – 421,9 хил. лв.;
Защитени жилища – 279,1 хил. лв.;
Лични асистенти – 3 084,3 хил. лв.;
Програми за временна заетост – 81,9 хил. лв.;
Други дейности по социално осигуряване, подпомагане и
заетост – 2 293,6 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции-Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Отчетени във функцията разходи, финансирани с общински
приходи:
 Домашен социален патронаж – 2 112,5 хил. лв.;
 ОСП „Морски знаци“ – 250,8 хил. лв.;
 Обединено счетоводство социални дейности – 88,7 хил.
лв.;
 Програми за временна заетост – 8,9 хил. лв.;
 Програма „Подкрепа за независим живот - лични
асистенти“ – 14,9 хил. лв.;
 „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“ –
30,4 хил. лв.;
 Общинска програма "Патронажна грижа" – 5,3 хил. лв.;
 Други дейности по социално осигуряване, подпомагане и
заетост – 12,9 хил. лв.;
 Капиталови разходи - 45,7 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“
Разходите във функцията, в размер на 47 934,5 хил. лв. са изцяло общинска
отговорност. Разпределението им по дейности е както следва:











Водоснабдяване и канализация – 5 552,9 хил. лв.;
Осветление на улици и площади – 3 324,8 хил. лв.;
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 14 863,3 хил. лв.;
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие – 733,1 хил. лв.;
Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на
околната среда – 332,5 хил. лв.;
Озеленяване – 3 651,3 хил. лв., в т.ч. на ОП „Зелени асистенти “ – 176,0 хил.
лв.;
Чистота – 16 586,9 хил. лв., в т.ч. на ОП „Чистота еко“ – 3 673,4 хил. лв.;
Управление на дейностите по отпадъците – 2 869,8 хил. лв.;
Други дейности по опазване на околната среда – 19,8 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Разпределение по дейности на разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Водоснабдяване и канализация

0,04%
5,98%
11,59%

Осветление на улици и площади
6,94%

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие
34,60%

Управление, контрол и регулиране на дейностите по
опазване на околната среда
31,01%

Озеленяване

Чистота
7,62%

Управление на дейностите по отпадъците
0,69%

1,53%

Други дейности по опазване на околната среда

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“
През 2020 г. дейностите в областта на културата и спорта
бяха най-силно засегнати от ограниченията на извънредното
положение и извънредната епидемична обстановка. В
резултат, част от планираните мероприятия бяха отменени,
отложени или проведени с намален капацитет.
Отчетените разходи към 31.12.2020 г. във функцията са в
размер на 11 618,4 хил. лв., в т.ч.:
 държавно делегирани дейности – 2 586,0 хил. лв.;
 местни дейности - 8 752,8 хил. лв.;
 дофинансиране – 279,6 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции-Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Разпределението на разходите по дейности във функция „Култура,
спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е както следва:
 Спорт за всички – 75,0 хил. лв.;
 Спортни бази за спорт за всички – 2 195,0 хил. лв.;
 Читалища – 999,2 хил. лв.;
 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер и
Библиотеки с национален и регионален характер – 1 791,4 хил.
лв.;
 Оркестри и ансамбли – 676,9 хил. лв.;
 Радио – 108,5 хил. лв.;
 Обредни домове и зали – 66,8 хил. лв.;
 Други дейности по културата – 5 705,6 хил. лв. - Отчетените
през 2020 г. разходи в дейност „Други дейности по културата“
отразяват негативното влияние на пандемията от Ковид-19 и са с
11,3% по-малко от тези през 2019 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции
Функция „Икономически дейности и услуги“
Отчетените към 31.12.2020 г. разходи във функцията са в
размер на 20 348,1 хил. лв.
Разпределението на разходите по дейности е:
 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътища – 3 579,2 хил. лв.;
 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията – 7 994,2 хил. лв.;
 Приюти за безстопанствени животни – 158,2 хил. лв.;
 Други дейности по икономиката – 8 616,5 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции-Функция „Икономически дейности и услуги“

Изразходените средства за други дейности по икономиката са
разпределени както следва:





ОП „Общински имоти“ – 3 336,5 хил. лв.;
ОП „Спортни имоти” – 3 974,8 хил. лв.;
Обществен посредник – 58,5 хил. лв.;
Общи работници по поддръжката към кметства и
териториални дирекции - 127,5 хил. лв.;
 Общинска програма „Активни пенсионери“ –
61,4 хил. лв.;
 Членски внос и участие на Общината в нетърговски
организации и дейности - 130,0хил. лв.;
 Капиталови разходи – 469,2 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Разходи по функции - Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции “

Във функцията са отчетени разходите за
заплащане на лихви по заеми от банки и
други лица в размер на 735,4 хил. лв. /При
761,2 хил. лв. към 31.12.2019 г./.

ОБЩИНА БУРГАС
Капиталови разходи
Извършените разходи по Капиталовата програма на Община
Бургас през 2020 г. са в размер на 55 284,7 хил. лв. и са с източник на
финансиране както следва:
 Собствени бюджетни средства, в т.ч. преходен остатък –
10 362,6 хил. лв.;
 Субсидии от държавния бюджет и трансфери от други
бюджетни организации - 2 135,1 хил. лв.;
 От други източници за финансиране, в т.ч. кредити,
ПУДООС и др. – 10 976,0 хил. лв.;
 Сметки за средства от Европейския съюз със съответното
съфинансиране – 31 811,0 хил. лв.

ОБЩИНА БУРГАС
Капиталови разходи
Отчетените капиталовите разходи в отчета за касово
изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. са
в размер на 23 473,8 хил. лв. и са за:
 основен ремонт на ДМА – 3 042,4 хил. лв.;
 придобиване на ДМА – 20 176,2 хил. лв.;
 придобиване на нематериални дълготрайни
85,7 хил. лв.;
 капиталови трансфери – 169,5 хил. лв.

активи

–

ОБЩИНА БУРГАС
Капиталови разходи
През 2020 г. община Бургас инвестира в следните по-големи капиталови
обекти, направления и дейности:
 реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим;
 изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. „Рибарско
пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“);
 основен ремонт на улица "Ортото" в „Меден рудник“;
 обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на
Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26;
 обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на
РСПБЗН – Бургас;
 обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради;
 създаване на интегриран модел за управление на градската мобилност;
 изграждане защитни съоръжения кв. „Сарафово“;
 укрепване на локално свлачище м. „Ъгъла“ кв. „Сарафово“
 проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими
отпадъци;
 проектиране и изграждане на II и III клетка вкл. и ЛПСОВ Депо Братово-Запад;
 благоустрояване на спортната площадка в ОУ „Любен Каравелов“ и др.

ОБЩИНА БУРГАС
Проекти по оперативни и международни програми
Отчетените към 31.12.2020 г. извънбюджетни разходи по касовите
отчети на Община Бургас бележат значителен ръст от 70% в сравнение с
2019 г. и са в размер на 37 091,1 хил. лв.

Със средства от Кохезионния и Структурните фондове към Национален
фонд са финансирани проекти по ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна
среда“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“ в размер на 34 134,7 хил. лв.
Осъществени са дейности по проекти: „Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска“ № 26“; „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град
Бургас –I етап“; „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ – гр.
Бургас“; „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в
културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и
библиотека“; „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І
етап“; „Силата на водата. Повишаване потенциала на гр. Бургас като
атрактивна туристическа дестинация“ и др.

ОБЩИНА БУРГАС
Проекти по оперативни и международни програми
С европейски средства, получени чрез Разплащателна агенция към фонд
"Земеделие", са финансирани разходи в размер на 1 910,9 хил. лв. за
дейности по проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията
западно от м. Рибарско пристанище /бивше м. „Ченгене скеле“/“ и проект
„Популяризиране нематериалното културно наследство на рибарско
селище „Ченгене скеле“.
За финансиране на проекти с други средства от Европейския съюз, в т.ч.
във функция „Образование“ по секторни програми „Еразъм“,
„Трансгранично сътрудничество“ и по проекти на Общината „CONNECTING“,
„Sharing cities“; Go Green Routes“; „Градове в действие към син растеж“,
„Българските общини работят заедно за подобряване качеството на
атмосферния въздух", „CRISTA“ и др. са извършени разходи в размер на
1 045,5 хил. лв.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

