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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Изпълнението на общинския бюджет за 2015 г. 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., указания на Министерство на финансите за съставянето и 
изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз 
за 2015 г. 

Бюджетът на Община Златоград за 2015 г. е приет с Решение № Е 934 от 12.02.2015 
г. на Общински съвет Златоград, в размер на 8 415 114 лв. в т.ч.: 

 По приходната част 
- приходи за делегирани от държавата дейности – 3 997 593 лв. 
- приходи за местни дейности – 4 417 521 лв. 
 По разходната част 
- за делегирани от държавата дейности – 3 997 593 лв. 
- за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 230 961 лв. 
- за местни дейности – 4 186 560 лв. 

 
Към 31.12.2015 г. уточненият план на бюджета на Община Златоград след 

корекции е в размер на 10 341 165 лв., в т.ч. държавните дейности – 5 034 451 лв. и в 
местните дейности – 5 306 714 лв. Общото увеличение на бюджета е в размер на 1 926 051 
лв., в т.ч. в държавни дейности – 1 036 858 лв. и в местни дейности – 889 193 лв. 

Промените от Министерство на финансите, въз основа на които е коригиран 
бюджетът на общината като цяло са в посока на увеличение на бюджетните 
взаимоотношения с 1 159 630 лв., както следва: 

 Увеличение на Общата субсидия  /§§ 31-11/ с 243 348 лв., в т.ч.: 
- 26 165 лв. – средства за учебници и учебни помагала на учениците от 1 до 7 

клас и на децата от подготвителните групи; 
- 162 098 лв. – средства за допълнително финансиране на училища, детски 

градини и обслужващи звена и средства за изпълнение на национални програми в 
образованието; 

- 13 443 лв. – средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати от труда на директори на училища, детски градини; 



 2 

- 10 182 лв. – средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на 
педагогическия персонал в ДД за 2015 г.; 

- 15 223 лв. - средства за делегираната от държавата дейност Дневен център във 
връзка увеличаване капацитета на Дневния център с 5 места; 

- 3 553 лв. – средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в 
общинските детски градини и училища; 

- 6 684 лв. – за фактически изплатени средства за присъдена издръжка; 
 Намаление на Общата субсидия /§§ 31-11/ с 59 995 лв., произтичащо от 

промени на база на разликата между броя на децата и учениците по данни на 
информационна система „Админ М” към 01.01.2015 г. и броя им, по който е определен 
размера на средствата за функция Образование  и функция Здравеопазване със ЗДБРБ за 
2015 г. 

 Увеличение на целеви трансфери за капиталови разходи /§§ 31-13/ с 286 
489 лв. средства за финансиране на обект „Реконструкция на булевард България в участък 
от о.т.460 до о.т.813, вкл.изграждане на кръгово кръстовище и паркинг”. 

 Увеличение на целевите трансфери /§§ 31-18/ с 593 060 лв., средства 
предоставени за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии по 
Решения  на МКВП към МС. 

 Увеличение на целевите трансфери /§§ 31-28/ с 96 728 лв. – субсидии за 
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатни или по 
намалени цени пътувания и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.  

 
С размера на получените като трансфери средства от държавния бюджет, от 

други бюджети и сметки на основание чл.56, ал.2 от Закона за публични финанси е 
променен бюджетът за 2015 г., както следва: 

 Увеличение с размера на получените трансфери от министерства и 
ведомства /§61-01; §61-05; §64-01/ - общо в размер на 589 182 лв., в т.ч.: 

 56 762 лв. получени трансфери от Областна администрация – Смолян за 
провеждане на избори през 2015 г.; 

 101 435 лв. получени трансфери от Министерство на труда и социалната 
политика за програми за временна заетост; 

 504 121 лв. получени трансфери от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда, в т.ч. 484 153 лв. по проект „Изграждане на 
геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект Водовземно съоръжение и 
конструкцията на надземната част към геотермален водоизточник”; 

 26 864 лв. получени трансфери от Фонд „Социална закрила” за реализиране на 
дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община 
Златоград; 

 Увеличение на бюджета с получените дарения в размер на 38 072 лв. 
С решения на Общински съвет Златоград са извършени вътрешно компенсирани 

промени, както следва: 
 С решение №  Е 960 от 25.03.2015 г. е  променен бюджета като са увеличени 

бюджетните кредити в дейност „Общообразователни училища” в намаление на резерва в 
местни дейности с 15 000 лв.; 

 С решение № Е 1021 от 28.04.2015 г. е променен бюджета като са увеличени 
средствата в дейност „Многопрофилни болници за активно лечение” в намаление на 
резерва в местни дейности с 2 880 лв. 

 С решение № Е 1081 от 23.06.2016 г. са извършени вътрешно компенсирани 
промени в Инвестиционната програма на Община Златоград за 2015 г.  

 С решение № Е 1113 от 21.07.2015 г. е променен бюджета като са увеличени 
средствата за обезщетения и помощи по решение на ОбС в дейност „Общинска 
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администрация”  в намаление на средствата за обезщетения и помощи в дейност „Обредни 
домове и зали” с 200 лв.; 

 С решение № Е 1097 от 21.07.2015 г. е извършена промяна на 
инвестиционната програма и на бюджета на общината по прихода и разхода в местни 
дейности, като бюджета е увеличен с 12 737 лв.  

 С решение № Е 1123 от 27.08.2015 г. и решение № Е 1170 от 24.09.2015 г. са 
извършени промени в Инвестиционната програма на Община Златоград за 2015 г.  

 С решение № Е 1188 от 24.09.2015 г. и решение № Ж 34 от 30.11.2015 г. са 
променени бюджета като са увеличени в дейност „Общинска администрация”  средствата 
за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в намаление на средствата за 
командировки в дейност „Общински съвет” общо с 950 лв.; 

 С решение № Ж 43 от 29.12.2015 г. е променен бюджета на общината в 
частта на местни дейности, като уточнения план е завишен с 18 121 лв. и са извършени 
вътрешно компенсирани промени по разхода в местни дейности. 

На основание т.16.2 от Решение № Е 934 от 12.02.2015 г. на Общински съвет 
Златоград за приемане на бюджета на Община Златоград за 2015 г., в частта на местните 
дейности – между утвърдените разходи в рамките на дена дейност или от една дейност в 
друга, без да се изменя общия размер на разходите със заповед на Кмета на Общината са 
извършени компенсирани промени, както следва: 

 Със Заповед № 321 от 09.07.2015 г. са извършени компенсирани промени  
във функция „Здравеопазване”, дейност „Детски ясли”, във функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност „Програми за временна заетост”, във 
функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”, дейност „Озеленяване”, и във функция 
„Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност „Спортни бази за спорт за 
всички” и дейност „Други дейности по културата”. 

 Със Заповед № 472 от 09.10.2015 г. са извършени компенсирани промени 
във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация, във функция 
„Образование”, дейност „Целодневни детски градини” и дейност „Извънучилищни 
дейности”, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 
„Програми за временна заетост”, във функция „Жилищно строителство, БКС и 
ООС”,дейност „Водоснабдяване и канализация, дейност „Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа” и дейност „Озеленяване”, във функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дейности”, дейност „Спортни бази за спорт за всички”, и във 
функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Служби и дейности по 
поддържането, ремонт и изграждане на пътища” и дейност „Други дейности по туризма”. 

 Със Заповед № 602 от 29.12.2015 г. са извършени компенсирани промени 
във функция „Общи държавни служби”, дейност Общинска администрация и 
дейност”Общински съвет”, във функция „Образование”, дейност „Други дейности по 
образованието”, във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”, дейност 
„Водоснабдяване и канализация, дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа”, дейност „Осветление на улици и площади” и дейност „Озеленяване, във функция 
„Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност „Спортни бази за спорт за 
всички” и дейност „Други дейности по културата”. 

 
А. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ  
В Приложение № 1 се съдържа информация по пълна бюджетна класификация за 

планираните и постъпилите приходи в бюджета на Община Златоград през 2015 г.  
Изпълнението на приходната част на Община Златоград към 31.12.2015 г. е в 

размер на 9 813 261 лв., включващи наличните средства, отразени с отрицателен знак (в 
размер на 947 281 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. 
Реалното изпълнение на приходите към 31.12.2015 г. е 94,90 на сто от уточнения годишен 
план. 
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І  Имуществени данъци и неданъчни приходи 
Изпълнението на собствените приходи (данъчни и неданъчни)  на Община 

Златоград към 31.12.2015 г. е в размер на 1 530 531 лв., или 77,95 на сто от разчета за 
годината. 

1. Данъчни приходи 
Общото изпълнение на имуществените данъци и патентен данък е 393 368 лв., 

което представлява 90,43 на сто от разчета за годината. Съпоставими с предходната 
година постъпленията от имуществени данъци бележат ръст от 6,09 %. 

Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е данъкът върху 
превозните средства – 56,72 на сто. Приходите от данък върху превозните средства към 
31.12.2015 г. са в размер на 223 112 лв., или 95,02 % от разчета за годината. Съпоставими с 
предходната година приходите от данък върху превозните средства нарастват номинално 
с 34 412 лв. или 18,24 % 

Приходите от данък върху недвижими имоти са в размер на 90 940 лв., или 92,42 
на сто от разчета за годината и с 8 506 лв. повече спрямо предходната година.  

Приходите от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 
начин са в размер на 37 495 лв., което представлява 68,17 % от предвидените за годината. 
Спрямо 2014 г. са постъпили с 20 246 лв. по-малко. 

Приходите от туристическия данък към 31.12.2015 г. са в размер на 5 532 лв., или 
98,79 на сто от разчета за годината. Съпоставими с предходната година постъпленията от 
туристически данък са се увеличили с 1 823 лв. 

От патентен данък са постъпили 36 279 лв., или 88,06 % от разчета за годината. 
Постъпленията по бюджета от патентен данък за 2014 г. са в размер на 38 175 лв. 
Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на данъчно задължените лица на 
територията на Община Златоград, подлежащи на облагане с окончателен годишен 
патентен данък.  

2. Неданъчни приходи 
Недънъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, приходи 

от продажби на имущество и др. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет 
за 2015 г. са в размер на 1 137 163 лв., в т.ч. в държавата дейности – 11 469 лв. и в местни 
дейности – 1 125 694 лв., или изпълнението на недънъчните приходи спрямо заложените в 
плана е 74,40 %. 

Изпълнението по видове неданъчни приходи, е както следва:  
2.1. Общински такси 
Приходите от общински такси към 31.12.2015 г. са в размер на 574 175 лв., което 

представлява 91,63 % от разчета за годината. С най-голяма тежест в общинските такси е 
таксата за битови отпадъци – 71,29 %, като отчетените постъпления са в размер на 409 
313 лв., или 96,28 % от годишния разчет. 

Постъпленията от такса за ползване на детска градина са в размер на 88 892 лв., 
или 88,53  % от годишния разчет. Съпоставими с предходната година приходите от такса 
за ползване на детска градина намаляват номинално с 20 322 лв. или с 18,61 % по-малко. 

Постъпленията от такса за ползване на детски ясли са в размер на 18 592 лв., или 
88,53 % от плана за годината и с 2 038 лв. по-малко спрямо 2014 г. 

Събраните такси за технически услуги към 31.12.2015 г. са в размер на 16 865 лв., 
или 76,66 % от годишния разчет, като спрямо предходната година се отчита намаление  с 
3 210 лв.  

Постъпленията от такса за административни услуги са в размер на 25 785 лв., 
което представлява 97,86 на сто от разчета за годината и с 248 лв. по-малко спрямо 2014 г. 

Постъпленията от такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и 
други са в размер на 6 283 лв., или  69,81 % от разчета за годината и с 120 лв. по- малко 
спрямо 2014 г. 
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2.2. Приходи от управление на общинска собственост 
 Постъпленията от приходи и доходи от собственост към 31.12.2015 г. са в 

размер на 79 565 лв., или 73,42 % от разчета за годината. Съпоставими с данните за 2014 г. 
постъпленията от приходи и доходи от собственост са с 24 911 лв. по-малко. 

 Постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00) към 
31.12.2015 г. са в размер на 313 412 лв. при план 619 214 лв. или 50,61 % изпълнение от 
плана. През 2014 г. приходите от продажба на общинска собственост са в размер на 
136 656 лв. или през 2015 г. са постъпили повече с 176 756 лв.  

 Приходите от концесия през 2015 г. са в размер на 81 244 лв. или с 17 184 лв. 
повече спрямо 2014 г. 

2.3. Постъпилите дарения от страната към 31.12. 2015 г. са в размер на 38 072 лв., 
които са разходвани по волята на дарителите, съответно в държавни дейности – 1 377 лв. и 
в местни дейности – 36 695 лв. 

2.4. Други приходи 
 От глоби, санкции и наказателни лихви към 31.12.2015 г. са постъпили 

51 958 лв., или 120,83 % от плана, в т.ч. наказателни лихви върху данъци – 29 763 лв. при 
план 23 500 лв. 

 За 2015 г. в общинския бюджет са постъпили Други неданъчни приходи в 
размер на 23 558 лв. или 95,62 % от предвидените за годината, и с 2 739 лв. повече спрямо 
2014 г. 
 

ІІ Бюджетни взаимоотношения 
 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ: 
Усвоените трансфери от централния бюджет към 31.12.2015 г. са в размер на 

6 052 242 лв. в т.ч. държавни дейности –  4 536 853 лв. и местни дейности – 1 515 389 лв.  
 Трансфери между бюджети: 
По параграф 61-01 „Получени трансфери” са отчетени получените през 2015 г. 

трансфери, общо в размер на 256 851 лв., в т.ч. в държавни дейности – 56 762 лв. и в 
местни дейности – 200 089 лв., в т.ч. предоставените средства от ДФ „Земеделие” в размер 
на 173 225 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 122 
990 лв., в т.ч. отчисленията по чл.60 и по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 
предоставени на Община Мадан, в размер на 75 917 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 47 073 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 за програми за осигуряване на заетост в размер на 101 435 лв. 

 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС: 
По параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ОС”са 

отразени със знак (+) 393 592 лв. представляващи възстановен безлихвен заем от ЦБ след 
получаване на окончателно плащане по проект „Реконструкция и доизграждане на 
водопроводните мрежи на с. Ерма река и с.Аламовци, община Златоград и реконструкция 
и рехабилитация на общински път Неделино-Старцево/-Пресока-мах.Читакови колиби” по 
ПРСР, и със знак (-) са отразени 580 585 лв., в т.ч. предоставени трансфери за „СЕС”, 
представляващи плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената 
стойност,  – 169 499 лв. и предоставен безлихвен заем по ПМС 59 от 2011 г. в размер на 
393 592 лв., по проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. 
Ерма река и с.Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на 
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общински път Неделино-Старцево/-Пресока-мах.Читакови колиби”, съгласно т.16 от ДДС 
№07/29.06.2015 г., със знак (-) е отразено и общинско съфинансиране по проект – 9 127 лв. 

 
 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма 
По параграф 64-01 „Получени трансфери” към 31.12.2015 г. са отчетени 

получените трансфери от ПУДООС общо в размер на 504 121 лв., в т.ч. 484 153 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, 9 999 лв. по договор за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на 
проект „Чиста околна среда” в с.Ерма река и 4 974 лв. по договор за безвъзмездна помощ 
от ПУДООС за финансиране на проект на ЦДГ с.Старцево. 

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

средства от ЕС” са отразени със знак (+) възстановените предоставени заеми, общо в 
размер на 278 918 лв. и със знак (-) са отразени предоставени заеми през 2015 г. на 
извънбюджетната сметка, общо в размер на 265 231 лв., или салдото по параграфа към 
31.12.2015 г. възлиза на (+) 13 687 лв. 

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

погашенията  към 31.12.2015 г. на главници по договори за кредит с  „Фонд за органите на 
местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД със знак (-), в размер на 245 400 лв. и 
със знак (+) са отразени получените заеми от банки в страната, в размер на 1 007 935 лв. и 
получен заем от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в 
размер на 65 831 лв.  

По параграф 88-00 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)” са отразени със знак (-) предоставените 
средства от Министерство на образованието и науката по проекти от ОП”Развитие на 
човешките ресурси” на училищата в размер на 103 082 лв., и със знак (+) са отразени 
получените в края на годината средства, представляващи авансово плащане в размер на 
226 877 лв. по проект „ Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на 
ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим І” и Общинска администрация, гр.Златоград” по програма 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

 
Наличност в края на периода 
Наличността в края на периода  е в размер на 947 281 лв., в т.ч. : 
 наличност в лева за държавни дейности – 318 028 лв.,  в т.ч. 88 959 лв. 

наличност на училищата и детските градини, 106 942 лв. годината неусвоени средства 
предоставени през 2015 г. за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия 
и аварии по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 
към Министерски съвет и 122 127 лв. реализирани икономии от държавни дейности; 

Реализираните икономии в държавни дейности остават като преходен остатък и се 
използват за финансиране на същите дейности.  

 наличност в левова равностойност по валутни сметки за държавни 
дейности – 7 лв.; 

  наличност в лева за местни дейности 629 246 лв., в т.ч. 115 855 лв. трансфер 
за зимно поддържане и снегопочистване, 1 982 лв. от такса битови отпадъци, 27 430 лв. 
капиталова субсидия, в т.ч. 20 275 лв. за общински пътища, 1 943 лв. туристически данък, 
9 900 лв. целеви средства по ПМС № 288 от 14.12.2013 г., 13 532 лв. наличност на 
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училища, 226 877 лв. предоставено 30% авансово плащане по проект „ Реконструкция на 
котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим І” и 
Общинска администрация, гр.Златоград” по програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014. 
 

Б. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
В приложения № 2 и № 3 се съдържа информация по пълна бюджетна 

класификация за изпълнението на разходната част на бюджета за 2015 г. по функции, 
дейности и параграфи 

Отчетът на разходите по бюджета към 31.12.2015 г. е в размер на 8 865 980 лв., от 
които за държавни дейности – 4 694 789 лв., за държавни дейности дофинансирани с 
общински приходи – 188 394 лв. и разходи за местни дейности – 3 982 797 лв. 

 
1. Изпълнение на разходите за „Държавни дейности”: 
- Общият размер на изплатените трудови разходи е 3 370 745 лв. Трудовите 

разходи в държавни дейност представляват 71,80 % от общо изразходваните средства за 
държавни дейности/ДД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички делегирани дейности са в размер 
на 606 160 лв., или 13 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за вода, 
горива и ел.енергия – 178 866 лв., или 29,51 % от обема на издръжката в ДД, за външни 
услуги – 173 187 лв., или 28,57 % от обема на издръжката, за материали – 91 609 лв. или 
15,11 % от общия обем за издръжка, за храна – 60 349 лв., представляващи 9,96 % от 
разходите за издръжка в държавни дейности. 

- Разходите за стипендии са в размер на 31 517 лв. 
- Изплатените компенсации за безплатни и намалени цени пътувания и 

субсидии за  вътрешноградски и междуселищни пътнически превози са в размер на 50 
720  лв. 

- Изплатени средства за присъдена издръжка в размер на 6 684 лв. 
- Субсидии за читалища в размер на 111 040 лв. 
- Капиталовите разходи в държавни дейности са в размер на 508 935 лв.  
Структурата на отчета за делегираните от държавата дейности по функции е : най-

голям дял имат разходите за образование – 57 %, за отбрана и сигурност – 14 %, за общи 
държавни служби – 12 %,  за социалните услуги – 10 %, за здравеопазване – 5 %. 

 

Структура на разходите държавни дейности 2015 г.
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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 
31.12.2015 г. 

 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 557 835 554 591 99.42% 
Отбрана и сигурност 751 798 621 994 82.73% 
Образование 2 753 168 2 645 496 96.09% 
Здравеопазване 286 878 256 374 89.37% 
Соц.осигуряване и грижи 557 928 492 195 88.22% 
Почивно дело, култура, рел.дейности 119 213 116 508 97.73% 
Икономически дейности и услуги 7 631 7 631 100.00% 
Всичко разходи 5 034 451 4 694 789 93.25% 

 
2 Изпълнение на разходите за „местни дейности”: 
Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 3 982 797 лв., при 

годишен план 5 056 433 лв., или 78,77% изпълнение на годишния план. 
- Общият размер на изплатените трудови разходи в местни дейности е 309 262 лв. 

Трудовите разходи по отчет представляват 7,76% от общо изразходваните средства за 
местни дейности /МД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички местни дейности са в размер на 
1 140 498 лв., или 28,64 % от общо извършените разходи за МД. Най - голям дял в 
издръжката на местни дейности имат разходите за външни услуги – 402 649 лв. или 35,30 
% от общия обем разходи за издръжка, за вода, горива и външни услуги – 314 569 лв. или   
27,58 % от общия обем разходи за издръжка,  за храна – 151 184 лв. или 13,26 % от общия 
обем разходи за веществена издръжка, за материали – 120 938 лв. или 10,60 % от общия 
обем на разходите за издръжка в местни дейности. 

- Капиталови разходи –  3 177 015 лв. или 79,77 % от разходите в местни 
дейности. 

- Платени данъци, такси, и административни санкции – - 693 790 лв. 
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 4 150 лв. 
- Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации –  2 926 лв. 
- Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност – 2 560 лв. 
- Субсидии за организации с нестопанска цел – 6 743 лв. 
- Разходи за лихви – 32 461 лв. 
 

Структура на разходите в местни дейности за 2015 г.
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В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в местни 
дейности имат следния вид: 

 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
 

План  
2015 г. 

Отчет 
31.12.2015 г. 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 335 790 324 856 96.74% 
Отбрана и сигурност 22 611 8 001 35.39% 
Образование 338 800 270 080 79.72% 
Здравеопазване 310 494 221 846 71.45% 
Соц.осигуряване и грижи 42 764 31 073 72.66% 
Жил.стр.,благоустр.,комун.ст-во и ок.среда 3 022 360 2 307 537 76.35% 
Почивно дело, култура, рел.дейности 387 127 361 884 93.48% 
Икономически дейности и услуги 560 866 422 445 75.32% 
Разходи некласифиц. в други функции 35 621 35 075 98.47% 
Всичко разходи 5 056 433 3 982 797 78.77% 

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

приходи е 188 394 лв. при годишен план 250 281 лв. или 85,73 % изпълнение. 
Разпределението им по групи разходи е както следва: 

- Общият размер на изплатените трудови разходи е 181 418 лв. Трудовите 
разходи по отчет представляват 96,30 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи. 

- Разходите за веществена издръжка са в размер на 6 976 лв. или 3,70 % 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 
31.12.2015 г. 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 175 080 169 513 96.82% 
Образование 73 701 20 614 27.97% 
Соц.осигуряване и грижи 0 -1 733   
Почивно дело, култура, рел.дейности 1 500 0   
Всичко разходи 250 281 188 394 75.27% 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г. е 

показан в приложение № 4. В приложението са посочени отчетните данни по агрегирани 
показатели за изпълняваните през 2015 г. проекти от Община Златоград, общо за сметките 
за средства от Европейския съюз, така и по отделните оперативни програми. 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ   
 
Към настоящият отчет е приложен годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг към 31.12.2015 г. – Приложение № 5. 
Към 01.01.2015 г. общинския дълг с договори за общински заеми възлиза на 

458 923,91 лв., в т.ч.: 
  кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” 

ЕАД с предназначение финансиране на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на 
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енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски”-Златоград, СОУ „Св.княз Борис І” 
Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Долен  – 188 056,28 лв. 

 кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД 
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 
2015 г. бе усвоена и останалата част от заема от ПУДООС в размер на 249 932,40 лв. за 
разплащане на закупена нова сметосъбирачна машина. 
 

През 2015 г. е усвоен общински дълг общо в размер на 1 323 698,08 лв., в т.ч.: 
 по договор за кредит № ДК-491-007721-35/03.06.2015 г. с „Интернешънъл Асет 

Банк” АД, дългосрочен дълг с предназначение финансиране на ивенстиционен проект 
„Рехабилитация и благоустрояване на улици в Община Златоград и изграждане на 
многофункционална площадка в с.Долен” – 1 007 935,09 лв. 

 по договор за кредит № 804 от 16.09.2015 г за краткосрочен кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” с цел реализация на проект : 
„Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград” 
финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.- 65 830,59 лв. 

 по договор сключен през 2014 г. с Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на проект „Оптимизиране на 
системата за управление на отпадъците в Община Златоград” бе усвоена сума в размер на 
249 932,40 лв. 
 

Плащанията по общинския дълг през 2015 г. са извършвани в определените в 
договорите срокове, като за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. сумата на 
погашенията на главници е общо в размер на 304 755,66 лв. Заплатените лихви и такси в 
периода са в размер на 35 074,82 лв. Към 31.12.2015 г. общинският дълг на Община 
Златоград възлиза на  1 477 866,33 лв.  

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 
 
Съгласно чл.8а от Закона за общинския дълг, в сила от 01.01.2014 г., Общината 

извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с 
общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, 
чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет. 

На основание чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг, общинският съвет приема с 
решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг  и дълга на лицата по чл.8а .  

Съгласно представен от Националния статистически институт списък на 
юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление”, 
публикуван на интернет страницата на МФ, МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр. 
Златоград попада в Раздел ІІ Юридически лица, включени към подсектор „Местно 
управление”. 

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 31.12.2014 г. по счетоводни данни – 137 985,45 лв. 
Извършени погашения по дълга (главница) от началото на 2015 г. до края на 2015 г. 

– 80 416,49 лв. Остатъчен размер на дълга към 31.12.2015 г. – 57 568,96 лв. 
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Във връзка с гореизложеното и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, 

предлагам на Вашето внимание и следните проекти на решения: 
 
І.  Проект на Решение 
 
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. и отчет за 

изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2015г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация и чл.140, ал.5 от Закона за публични финанси и чл.43 от Наредба № 23 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Златоград, Общински съвет Златоград 

 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г., по приходната и 
разходната част, по функции и дейности, както следва: 

1.1. По прихода, в т.ч.:  10 341 165  лв. 
1.1.1. делегирани от държавата дейности  5 034 451 лв. 
1.1.2. местни дейности  5 306 714 лв. 

    /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/ 
1.2. По разхода, в т.ч.:  10 341 165 лв. 
1.2.1. делегирани от държавата дейности  5 034 451 лв. 
1.2.2. дофинансирани делегирани от 
държавата дейности със собствени приходи 

250 281 лв. 

1.2.3. местни дейности  5 056 433 лв. 
/разпределени по функции,дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 3/ 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва: 
2.1. По прихода, в т.ч.:  8 865 980 лв. 
2.1.1. делегирани от държавата дейности  4 694 789 лв. 
2.1.2. местни дейности  4 171 191 лв. 

    /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/ 
 

2.2. По разхода, в т.ч.:  8 865 980 лв. 
2.2.1. делегирани от държавата дейности  4 694 789 лв. 
2.2.2. дофинансирани делегирани от 
държавата дейности със собствени приходи 

188 394 лв. 

2.2.3. местни дейности  3 982 797 лв. 
/разпределени по функции,дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 3/ 

 
3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2015 г. на община Златоград, както следва: 
3.1. По прихода 2 025 979 лв. 
3.2. По разхода  2 025 979 лв. 

      /разпределени по проекти и параграфи ,съгласно приложение № 4/ 
 

 
 
 
 



 12 

ІІ. Проект на Решение 
 
Относно : Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Златоград за 

2015 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация и чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Златоград 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Златоград за 2015 г., съгласно приложението. 
 

ІІІ. Проект на Решение 
 
Относно : Отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ „Проф.д-р Асен 

Шопов” гр. Златоград за 2015 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация и чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Златоград 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на МБАЛ „Проф.д-р 

Асен Шопов” гр. Златоград за 2015 г., съгласно приложението. 
 
 
 
 
 
Вносител, 
 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на Община Златоград 
 
 
 
 
Изготвил, 
 
Надя Мангарудова 
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 


