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Относно:  Изпълнението  на  приходите  и  разходите  по  бюджета  на  Община 
Златоград и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изпълнението на общинския бюджет е организирано в съответствие със Закона за 
публичните  финанси,  Закона за  държавния  бюджет на  Република  България за  2015 г., 
ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 
за 2015 г., писма и указания на Министерство на финансите.

І. КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
Към 30.06.2015 г. уточненият план на бюджета на община Златоград след корекции 

е в размер на  9 623 662 лв.,  в  т.ч.  държавните дейности – 4 736 687 лв.  и в местните 
дейности – 4 886 975 лв. Общото увеличение на бюджета е в размер на 1 208 548 лв., в т.ч. 
в държавни дейности в размер на 739 094 лв. и в местни дейности в размер на 469 454 лв.

Извършените промени по бюджета на община Златоград за първо полугодие на 
2015 г.  са  предимно в  резултат  на  получените  като  трансфери средства  от  държавния 
бюджет и от други бюджети и сметки на основание чл.56, ал.2 от Закона за публичните 
финанси. 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ /Приложение №1/
Изпълнението  на  приходите  към  30.06.2015  г.  е  в  размер  на  5 029  874  лв., 

включващи наличните средства, отразени в касовия отчет с отрицателен знак (в размер на 
1 055 327 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. 

Изпълнението на собствените приходи на община Златоград към 30.06.2015 г. е в 
размер на 1 003 717 лв., или 51,86 на сто от разчета за годината.

Данъчни приходи
Общото изпълнение на имуществените данъци и патентен данък е  234 648 лв., 

което представлява 54.14 на сто от разчета за годината. Съпоставими със същия период на 
2014 г. постъпленията от имуществени данъци бележат ръст от 9.40 на сто.

Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е  данъкът върху 
превозните средства – 52.75 на сто. Приходите от данък върху превозните средства към 
30.06.2015 г. са в размер на 123 285 лв., или 52.51 % от разчета за годината. Спрямо същия 
период на 2014 г. приходите от данък върху превозните средства са нараснали с 14,22 %.

Приходите от данък върху недвижими имоти са в размер на 61 465 лв., или 62,46 
на сто от разчета за годината и с 20,36 на сто повече спрямо същия период на 2014 г.

Приходите от  данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 
начин са в размер на 22 815 лв., което представлява 41,48 % от предвидените за годината 
и с 15,42 на сто по-малко спрямо същия период на 2014 г. 

В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
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Приходите от туристическия данък към 30.06.2015 г. са в размер на 1 953 лв., или 
48,83  на  сто  от  разчета  за  годината.  Спрямо  същия  период  на  2014  г.,приходите  от 
туристически данък бележат ръст от 31,96 на сто.

От патентен данък за периода са постъпили 25 130 лв., или 61 на сто от разчета за 
годината. Постъпленията по бюджета от патентен данък за същия период на 2014 г. са в 
размер на 27 025 лв. или към 30.06.2015 г. са постъпили приходи от патентен данък с 7 на 
сто по-малко спрямо същия период на 2014 г.

Неданъчни приходи
Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 

769  069  лв., или  51,21  на  сто  от  разчета  за  годината.  За  същия  период  на  2014  г. 
неданъчните приходи са били в размер на 470 527 лв. 

Общински такси
За отчетния период в общинския бюджет са постъпили  367 204 лв.  от общински 

такси.  С най-голяма тежест  в  общинските  такси  е  таксата за битови отпадъци,  като 
отчетените постъпления са в размер на 282 510 лв., или 66,45 % от годишния разчет. За 
същия период на 2014 г. са събрани приходи от ТБО в размер на 236 776 лв. или към 
30.06.2015 г. са постъпили приходи от ТБО с 19,32 на сто повече.

Постъпленията от  такса за ползване на детска градина за отчетния период са в 
размер на 49 842 лв., или 45,22  на сто от годишния разчет и с 10 352 лв. по-малко спрямо 
същия период на 2014 г. Намалението се дължи предимно на намалението на такса детска 
градина в сила от 01.01.2015 г. 

Постъпленията от такса за технически услуги за периода са в размер на 8 301 лв., 
или 37,73 % от годишния разчет  и с 1 566 лв. по-малко спрямо същия период на 2014 г.

Постъпленията от  такса за административни услуги са в размер на 12 580 лв., 
което представлява 47,75 на сто от разчета за годината и с 1 601 лв. повече спрямо 2014 г.

Постъпленията от такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и 
други са в размер на 2 814 лв., или  31,27 на сто от разчета за годината и с 330 лв. повече 
спрямо същия период на 2014 г.

Приходи и доходи от собственост
Постъпленията от приходи и доходи от собственост към 30.06.2015 г. са в размер 

на 35 097 лв.,  или 27 на сто от разчета за годината.  Съпоставими с данните за същия 
период на 2014 г. постъпленията от приходи и доходи от собственост са с 10 636 лв. по-
малко.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00) към 30.06.2015 г. са 
в размер на 256 839 лв. при план 619 214 лв. или 41,48 % изпълнение. За същия период на 
2014 г. приходите от продажба на нефинансавите активи са били в размер на 18 879 лв.

Приходите от концесия са в размер на 41 416 лв. при план 65 000 лв. или 63,72 на 
сто изпълнение.

Други приходи
От глоби, санкции и наказателни лихви са постъпили 27 213 лв., или 73,55 на сто 

от предвидените в бюджета, в т.ч. наказателни лихви върху данъци – 14 630 лв.
За отчетния период в общинския бюджет са постъпили Други неданъчни приходи 

в размер на 15 042 лв.  или 63,25 на  сто от  предвидените  за  годината.  Съпоставими с 
данните  за  същия  период  на  2014 г.  постъпленията  от  други  неданъчни  приходи към 
30.06.2015 г. са с 9 423 лв. повече.

Постъпилите дарения от страната към 30.06.2015 г. са в размер на 36 190 лв. 
Трансфери
Трансфери от Централния бюджет:
Усвоените трансфери от централния бюджет към 30.06.2015 г. са в размер на 2 978 

266 лв. в т.ч. за държавни дейности –  2 109 567 лв. и за местни дейности – 868 699 лв. 
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС:
По  параграф  61-01  „Получени  трансфери”  са  отчетени  получените  към 

30.06.2015 г. трансфери общо в размер на 250 381 лв. в т.ч. в държавни дейности – 65 794 
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лв. и в местни дейности – 184 587 лв. в т.ч.  предоставените средства от ДФ Земеделие в 
размер  на  169 499 лв.,  представляващи плащания  за  финансиране  на  разходи  за  данък 
върху добавената стойност  по одобрен проект по ПРСР за периода 2007-2013 г., съгласно 
т.16 от ДДС №07/29.06.2015 г. 

По параграф 61-02 „Предоставени трансфери”  са  отчетени  със  знак (-)  общо 
86 818 лв., в т.ч. отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в полза на 
община Мадан  в размер на 32 834 лв. и предоставен трансфер на МТСП представляващ 
съфинансиране от Община Златоград на обект по мярка М02 „ Подобряване на социалната 
инфраструктура” : Ремонтни работи по фасади на сграда на детска ясла „Мир” по проект 
„Красива България” в размер на 53 984 лв.

По параграф 61-05  „  Трансфери  от  МТСП по  програми за  осигуряване  на 
заетост” са  отразени  получените  трансфери  от  Министерство  на  труда  и  социалната 
политика по програми за осигуряване на заетост в размер на 58 582 лв.

По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ОС” са 
отчетени  със  знак  (-)  169 499  лв.  предоставен  трансфер  за  „СЕС”  представляващи 
плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност  по одобрен 
проект по ПРСР за периода 2007-2013 г., съгласно т.16 от ДДС №07/29.06.2015 г. 

По  параграф  64-01  „Получени  трансфери”  към  30.06.2015  г.  са  отчетени 
получените трансфери от ПУДООС общо в размер на 404 319 лв., в т.ч. 391 838 лв. по 
проект  „Изграждане  на  геотермална  отоплителна  система  на  град  Златоград,  подобект 
Водовземно  съоръжение  и  конструкция  на  надземната  част  към  геотермален 
водоизточник”, 4 995 лв. по проект „Чиста околна среда –бъдеше за всеки” на кметство с. 
Старцево, 5 000 лв. по договор за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на 
проект „Чиста околна среда” и 2 487 лв. по договор за безвъзмездна помощ от ПУДООС 
за финансиране на проект на ЦДГ с.Старцево.

Временни безлихвени заеми
По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС” са отразени със знак (+) възстановен заем предоставен през 2014 г. по 
проект „Подкрепа за заетост” по ОП РЧР в размер на 1 257 лв. и 76 657 лв. по проект 
„Подкрепа за достоен живот” по ОП РЧР, със знак (-) са отразени предоставени заеми на 
извънбюджетната сметка по проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП РЧР в размер на 
38 391 лв. и по проект „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на 
професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград” 
по ОПАК в размер на 44 484 лв., или салдото по параграфа възлиза на (-) 10 393 лв. в 
местни дейности и (-) 1 382 лв. в държавни дейности.

Операции с финансови активи и пасиви 
По  параграф 83-00  „Заеми  от  банки  и  други лица  в  страната”  са  отразени 

погашенията  към 30.06.2015 г. на главници по договори за кредит с  „Фонд за органите на 
местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД със знак (-) в размер на 81 599 лв. и със 
знак (+) е отразено усвояването на заем от банка в размер на 25 880 лв.

По параграф 88-00 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)” са отразени предоставените средства от 
Министерство на  образованието  и  науката  по проекти  от ОП ”Развитие  на  човешките 
ресурси” на училищата в размер на 86 241 лв.

Наличност в края на периода
Наличността в края на периода  е в размер на 1 055 327 лв., в т.ч. наличност в лева 

за  държавни дейности – 419 251 лв.(в т.ч.  252 530 лв.  на училища и детски градини), 
наличност в левова равностойност по валутни сметки за държавни дейности – 7 лв.,  и 
наличност в лева за местни дейности – 636 069 лв. (в т.ч. 22 610 лв. наличности в училища 
и детски градини, и наличности в община 232 030 лв. с целеви характер и 367 650 лв. 
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втори транш обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности до края на 
2015 г.)

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ /Приложение №2/
Отчетените разходи за първото полугодие на 2015 г. са в размер на 3 974 547 лв., от 

които за държавни дейности (ДД) – 2 144 254 лв., за държавни дейности дофинансирани с 
общински приходи – 78 330 лв. и разходи за местни дейности (МД) – 1 751 963 лв.

Изпълнение на разходите за „Държавни дейности”:
Общият обем на отчетените разходи за държавни дейности е  2 144 254 лв.,  при 

годишен план от 4 736 687 лв.
Разпределението им по групи разходи е както следва:
- Общият  размер  на  изплатените  трудови разходи  е  1 667 038  лв.  Трудовите 

разходи по отчет представляват 77,74 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности/ДД/. 

- Разходите за веществена издръжка за всички делегирани дейности са в размер 
на 284 329 лв., или 13,26 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за 
външни услуги – 113 656 лв.,  или 39,97 % от обема на издръжката,  за вода,  горива и 
ел.енергия – 83 498 лв., или 29,36 % от обема на издръжката, , за материали – 40 807 лв., за 
храна – 33 771 лв., представляващи 11,87 % от разходите за издръжка.

- Разходи за стипендии са в размер на 19 269 лв.
- Изплатените  трансфери  за  безплатни  и  намалени  цени  пътувания и 

субсидии  за   вътрешноградски  и  междуселищни  пътнически  превози за  първо 
тримесечие са в размер на 18 354 лв.

- Субсидии за читалища в размер на 55 960 лв.
- Капиталови разходи – 86 941 лв. 
Структурата на отчета за делегираните от държавата дейности по функции е : най-

голям дял имат разходите за образование – 57 %,  за социалните услуги – 15  %, за общи 
държавни служби – 11  %.

Разходите за делегираните от държавата дейности са извършвани до размерите на 
предоставените кредити.

В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в делегираните 
от държавата дейности имат следния вид:

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
План 
2015 г.

Отчет
30.06.2015 г.

Процентно
изпълнение 

на плана
Общи държавни служби 501 073 243 921 48.68%
Отбрана и сигурност 751 798 168 476 22.41%
Образование 2 540 192 1 218 766 47.98%
Здравеопазване 286 878 123 718 43.13%
Соц.осигуряване и грижи 537 768 327 528 60.91%
Почивно дело, култура, рел.дейности 115 660 58 527 50.60%
Икономически дейности и услуги 3 318 3 318 100.00%
Всичко разходи 4 736 687 2 144 254 45.27%

2 Изпълнение на разходите за „местни дейности”:
Общият  обем  на  отчетените  разходи  за  местни  дейности  е  1 751  963  лв.,  при 

годишен план 4 639 839 лв. 
Разпределението им по групи разходи е както следва:
- Общият  размер  на  изплатените  трудови  разходи  е  153  511  лв.  Трудовите 

разходи  по  отчет  представляват  8,76  %  от  общо  изразходваните  средства  за  местни 
дейности /МД/. 
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- Разходите за веществена издръжка за всички местни дейности са в размер на 
628  254  лв.,  или  35,86  %  от  общо  извършените  разходи  за  МД.  Най  -  голям  дял  в 
издръжката на местни дейности имат разходите за външни услуги – 240 874 лв. или   38,34 
% от общия обем разходи за издръжка, за вода, горива и ел.енергия – 175 971 лв. или 28% 
от общия обем разходи за издръжка , за храна – 73 982 лв. или 11,77 % от общия обем 
разходи за веществена издръжка за местни дейности.

- Капиталови разходи –  879 339 лв. или 50,19 % от общо разходите за МД.
- Платени данъци, такси и административни санкции – 72 661 лв.
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата –  3 000 лв.
- Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 2 926 лв.
- Разходи за лихви – 9 972 лв.
В  стойностно  измерение  като  план  и  отчет  по  функции,  разходите  в  местни 

дейности имат следния вид:

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
План 
2015 г.

Отчет
30.06.2015 г.

Процентно
изпълнение 

на плана
Общи държавни служби 335 485 193 272 57.61%
Отбрана и сигурност 22 611 4 962 21.95%
Образование 317 447 144 944 45.66%
Здравеопазване 268 294 116 807 43.54%
Соц.осигуряване и грижи 32 588 16 808 51.58%
Жил.стр.,благоустр.,комун.ст-во и ок.среда 2 730 062 967 726 35.45%
Почивно дело, култура, рел.дейности 341 880 90 861 26.58%
Икономически дейности и услуги 558 383 205 402 36.79%
Разходи некласифиц. в други функции 33 089 11 181 33.79%
Всичко разходи 4 639 839 1 751 963 37.76%

3. Изпълнение на разходите, дофинансирани с местни приходи
Общият  обем  на  разходите  за  държавни  дейности,  дофинансирани  с  местни 

приходи  е  78  330  лв.  при  годишен  план  247  136  лв.  или  31,70  %  изпълнение. 
Разпределението им по групи разходи е както следва:

- Общият  размер  на  изплатените  трудови  разходи  е  76  882  лв.  Трудовите 
разходи по отчет представляват 98,15 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи.

- Разходите за веществена издръжка са в размер на 1 448 лв. или 1,84 % от общо 
изразходваните средства за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи.

В  стойностно  измерение  като  план  и  отчет  по функции,  разходите  в  държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи имат следния вид:

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
План 
2015 г.

Отчет
30.06.2015 г.

Процентно
изпълнение 

на плана
Общи държавни служби 173 435 78 615 45.33%
Образование 73 701 1 448 1.96%
Соц.осигуряване и грижи 0 -1 733  
Всичко разходи 247 136 78 330 31.70%

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Отчета  за  изпълнението  на  сметките  за  средства  от  Европейския  съюз  към 
30.06.2015 г. е показан в приложение № 3. В приложението са посочени отчетните данни 
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по агрегирани показатели за изпълняваните през първото полугодие на 2015 г. проекти от 
Община  Златоград,  общо  за  сметките  за  средства  от  Европейския  съюз,  така  и  по 
отделните оперативни програми.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06.2015 г.
Към настоящият отчет е приложен отчет за състоянието на общинския дълг към 

30.06.2015 г. – Приложение № 4.
В началото на годината размера на поетия дълг с договори за общински заеми е 

458 923,91 лв., в т.ч.:

  кредит с предназначение финансиране на проект „Реконструкция,  ремонт и 
внедряване  на  енергоефективни  мерки  в  сградите  на  ОУ  „В.Левски”-Златоград,  СОУ 
„Св.княз Борис І” Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Долен  – 188 086,28 лв.

 кредит с предназначение финансиране на проект „Изграждане на крайбрежна 
стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т.977 по бул.България и 
почистване на речното корито” – 128 620,27 лв.

 кредит с предназначение финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и 
оборудване на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград – 95 321,36 лв.

 безлихвен  заем  от  ПУДООС  за  реализация  на  проект  „Оптимизиране  на 
системата за управление на отпадъците в Община Златоград – 46 896,00 лв. 

През  м.януари бе  усвоена и  останалата  част  от  заема  от  ПУДООС в  размер на 
249 932,40 лв. за разплащане на закупена нова сметосъбирачна машина.

След  проведена  обществена  поръчка  за  избор  на  финансова  институция  при 
условията на Решение № Е 921 от 21.01.2015 г. на Общински съвет Златоград, бе сключен 
договор за кредит № ДК-491-007721-35/03.06.2015 г. с „Интернешънъл Асет Банк” АД. По 
договора  към  30.06.2015  г.  е  усвоена  сума  в  размер  на  25 880  лв.  за  разплащане  на 
извършените разходи за проектиране на обектите, посочени в решението.

Плащанията по общинския дълг към 30.06.2015 г. са извършвани в определените в 
договорите  срокове,  като  за  периода  от  01.01.2015  г.  до  30.06.2015  г.  сумата  на 
погашенията на главници е общо в размер на 108 579,15 лв. Заплатените лихви и такси в 
периода са в размер на 11 180,24 лв.

Към 30.06.2015 г. общинският дълг на Община Златоград е в размер на 600 277 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А 
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Съгласно  представена  информация  от  управителя  на  МБАЛ  „Проф.д-р  Асен 
Шопов” ЕООД гр. Златоград, състоянието на дълга на болницата по договор № 10-10-02 
от 09.11.2010 г., е както следва:

Размер на дълга към 01.01.2015 г. по счетоводни данни – 137 985,45 лв.
Извършени погашения по дълга (главница) от 01.01. до 30.06.2015 г. – 4 112 лв. 
Остатъчен размер на дълга към 30.06.2015 г. – 133 873,40 лв.

Приложения: 
1. Проект на решение
2. Приложение № 1 Отчет на приходна част на бюджета към 30.06.2015 г.
3. Приложение № 2 Отчет на разходната част на бюджета към 30.06.2015 г.
4. Приложение № 3 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2015 г.
5. Приложение № 4 Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2015 г.
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МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Изготвил,
Надя Мангарудова
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ”
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