Приложение № 1
към т. 1

Разделение на финансираните чрез бюджетите на общините
дейности на местни и делегирани от държавата дейности при
организирането и предоставянето на публични услуги

1. Функция "Общи държавни служби"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Дейност "Общинска администрация" - средства за заплати, други
от
възнаграждения
на
персонала
и
осигурителни
вноски
работодатели.
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Общинска администрация - издръжка, стипендии, обезщетения и
помощи по решение на общинския съвет;
Общински съвети -

издръжка и възнаграждения.

2. Функция "Отбрана и сигурност"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси
и мощности;
Други дейности по отбраната, поддържане на военни паметници;
Други дейности по вътрешната сигурност, средства за защитно
облекло
и
лични
предпазни
средства
на
доброволните
формирования
за
подпомагане
на
органите
по
пожарна
безопасност и спасяване, за секретари на местните комисии за
предотвратяване и противодействие на трафика на хора и защита
на жертвите;
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
кризи, бедствия и аварии;
Ликвидиране
на
последици
производствени аварии;

от

стихийни

бедствия

и

Доброволни формирования за защита при бедствия.
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Други дейности по вътрешната сигурност - издръжка;
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
кризи, бедствия и аварии;
мб-ЦД
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Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии.
3. Функция "Образование"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в
т.ч. подготвителни групи - средства за
заплати, други
възнаграждения
на
персонала,
осигурителни
вноски
от
работодатели, средства по чл. 4 и 25 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и средства за
издръжка на децата от подготвителните групи съгласно чл. 20
от Закона за народната просвета;
Специални детски градини;
Полудневни
училищата;

подготвителни

групи

и

подготвителни

класове

в

Специални училища;
Общообразователни училища;
Спортни училища;
Професионални училища, професионални гимназии и професионални
паралелки към средните общообразователни училища;
Общежития;
Извънучилищни дейности - средства за
заплати, други
възнаграждения
на
персонала
и
осигурителни
вноски
от
работодатели и средства по чл. 4 и 25 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
Други дейности
ученици.

по

образованието

-

средства

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
градини и обединени

Целодневни детски
издръжка;
Полудневни детски градини;
Сезонни детски градини;
Столове;
Извънучилищни дейности;
Други дейности по образованието.

за

детски

превоз

на

заведения

4. Функция "Здравеопазване"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Здравни кабинети в детски градини и училища;

мб-ЦД
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Детски ясли и детски
кухни - средства за
заплати, други
възнаграждения
на
персонала,
осигурителни
вноски
от
работодатели и средства по чл. 4 и 25 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд1;
Диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания;
Диспансери за психични заболявания;
Диспансери за кожно-венерически заболявания;
Диспансери за онкологични заболявания;
Субституиращи и поддържащи програми;
Дневни психорехабилитационни програми;
Други дейности по здравеопазването - здравни медиатори,
лекарства за ветераните от войните, военноинвалидите и
военнопострадалите, пътни разходи на правоимащи болни,
средства за командироване на експертите от ТЕЛК от друга
община.
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Многопрофилни болници
общинско участие;
Болници за
участие;

за

белодробни

Акушеро-гинекологични
участие;

болести

болници

Болница по офталмология

кухни

Болници за долекуване
общинско участие;

лечение

със

100

на

сто

със

100

на

сто

общинско

със

100

на

сто

общинско

със 100 на сто общинско участие;

Центрове за психично здраве
Детски ясли, детски

активно

и

със 100 на сто общинско участие;
- издръжка;
рехабилитация

със

100

на

сто

Рехабилитация;
Центрове за наркомания

със 100 на сто общинско участие;

Други дейности по здравеопазването.

5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Програми за временна заетост - средства за заплати, други
от
възнаграждения на персонала и осигурителни вноски
работодатели
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги

мб-ЦД
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Домове за възрастни хора с увреждания;
Домове за стари хора;
Домове за деца.
Социални услуги, предоставяни в общността
Дневен център за деца с увреждания;
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа;
Дневен център за възрастни хора с увреждания;
Дневен
грижа;

център

за

възрастни

хора

с

увреждания

-

седмична

Дневен център за стари хора;
Център за социална рехабилитация и интеграция;
Център за временно настаняване;
Център за обществена подкрепа;
Социален учебно-професионален център;
Защитено жилище;
Звено "Майка и бебе";
Приют;
Център за работа с деца на улицата;
Кризисен център;
Център за настаняване от семеен тип;
Наблюдавано жилище;
Преходно жилище;
Други
служби
и
дейности
подпомагане и заетостта.

по

социалното

осигуряване,

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
патронаж, обществени

Домашен социален
трапезарии и други
социални услуги;
Клубове на пенсионера, инвалида и др.;
Програми за временна заетост - издръжка;
Други
служби
и
дейности
по
социалното
осигуряване,
подпомагане и заетостта.
6. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда"
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно
строителство и териториално развитие;
мб-ЦД
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Водоснабдяване и канализация;
Изграждане, основен ремонт и поддържане на уличната мрежа;
Осветление на улици и площади;
Бани и перални;
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие;
Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на
околната среда;
Озеленяване;
Чистота;
Пречистване на отпадъчните води от населените места;
Управление на дейностите по отпадъците;
Други дейности по опазване на околната среда.
7. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Спорт за всички;
Читалища;
Музеи и художествени галерии с регионален характер;
Библиотеки с регионален характер;
Други
дейности
по
културата
целеви
средства
съфинансиране на културни прояви.
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейности по почивното дело и социалния отдих;
Детски и специализирани спортни школи;
Спортни бази за спорт за всички;
Театри;
Оперно-филхармонични дружества и опери;
Оркестри и ансамбли;
Музеи, художествени галерии, паметници на
етнографски комплекси с местен характер;
Радиотранслационни възли;
Обредни домове и зали;
Зоопаркове;
Градски библиотеки;
Други дейности по културата.

за

културата

8. Функция "Икономически дейности и услуги"
А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
мб-ЦД
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Дейности по водния транспорт - фериботен комплекс - Белослав;
Други дейности по икономиката - разходи за изплащане на
присъдената издръжка.
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов;
Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта
и пътищата;
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата;
Дейности по водния транспорт;
Други
дейности
по
транспорта,
пътищата,
пощите
и
далекосъобщенията;
Туристически бази;
Специализирани спортно-туристически школи;
Общински пазари и тържища;
Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности;
Други дейности по икономиката.

9. Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции"
Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Разходи за лихви;
Други разходи, некласифицирани по другите функции.

Забележка.

мб-ЦД

1

Разходите за заплати и осигурителни вноски на
медицинския персонал в яслените групи на ОДЗ се
планират и отчитат в дейност "Детски ясли и детски
кухни".
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