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Относно: Актуализация на бюджета на община Златоград за 2012 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Изпълнението на бюджета на общината, към настоящия момент, налага 

необходимостта от актуализация по приходната и разходната част, както следва: 
 
І. ПРОМЕНИ В ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА(Приложение №1) 
В предложения проект за промяна на бюджета за 2012 г. направените промени са в 

частта на приходите с общински характер, техния размер се завишава с 57 577 лв. 
В предложението за промяна на плана са изменени както постъпленията от местни 

данъци, така и постъпленията от отделни общински неданъчни приходи. 
Предвидената промяна по подпараграфи, е както следва: 
 13-01 “Данък върху недвижимите имоти” – на база отчетните данни и 

очакваното изпълнение към края на годината предложението е заложеният план да се 
завиши с 14 800 лв. и да стане от 70 000 лв. на 84 800 лв.;  

 13-03 “ Данък върху превозните средства” – на база отчета и очакваното 
изпълнение към края на годината заложеният план се завишава с 18 430 лв. и става         
164 430 лв.  

 27-10 „Общински такси за технически услуги” – предложението е 
заложеният план да се завиши с 1 500 лв. предвид изпълнението. 

 27-15 “Общински такси за откупуване на гробни места” – предвидено е 
увеличение с 900 лв. Към 31.10.2012 г. постъплениеята от такса за откупуване на гробни 
места са в размер на 1 529 лв. при план 700 лв. или 218% от планирания годишен размер. 

 28-02 “ Глоби, санкции и наказателни лихви” – увеличение със 24 000 лв.  
При заложени 10 000 лв., постъпленията към момента от глоби, санкции и 

наказателни лихви са в размер на 31 030 лв. Съгласно ДДС № 12 от 29.12.2011 г. лихвите за 
просрочие на местните данъци и такса за битови отпадъци се отнасят по параграф 28-00 
„Глоби, санкции и наказателни лихви.  

 41-00 „ Приходи от концесии” – заложения план е 30 205 лв., постъпили са 
45 252 лв., т.е. с 15 047 лв. повече от плана. На база отчетните данни, предложението е 
планът да стане 45 252 лв. 

 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)” – 
завишават се бюджетните кредити със знак (-), във връзка с погасителен план по Договор 
за кредит № 281/ 25.08.2012 г. 
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ІІ. ПРОМЕНИ В РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА (Приложение № 1) 
Обстоятелствата, които налагат промените в разходната част на бюджета са: 
- предложените промени в приходната част на бюджета; 
- решения на общински съвет Златоград 
- прехвърляне на бюджетни кредити по параграфи, в които са отразени разходите 

изплатени по изпълнителни листове и стари просрочени задължения; 
- промени в Инвестиционната програма за 2012 г. 
- прехвърляне на бюджетни кредити, като намаленията и увеличенията по плана 

да се осъществят от параграфите със свободни бюджетни кредити към 
параграфи с необходимост от бюджетни кредити ; 

 
Промените в разходната част на бюджета, са както следва: 
1.Разходи за държавни дейности, финансирани с държавни приходи  
   Не се променя рамката на разходите за държавни дейности от държавни приходи, 

предвидени са само вътрешни промени по параграфи на база отчета в дейностите: дейност 
„Общообразователни училища” – прехвърляне на бюджетни кредити от §51-00 по §52-00, 
дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” – вътрешна промяна по 
параграфи. 

2.Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи  
Заложено е увеличение на разходите за държавни дейности от местни приходи в 

размер на 4 999 лв. по дейности както следва: 
 дейност „Държавни и общински дейности по изборите”  - предвидени са 

бюджетни кредити в размер на 607 лв., които представляват извършени разходи за 
изборите през 2011 г. и невъзстановени от Областна администрация. 

 дейност „Общинска администрация” – увеличение с 14 260 лв.  
 дейност „Общообразователни училища” – извършени са вътрешни промени, 

във връзка с разпределение на разходите за плувен басейн по съответните бюджетни 
параграфи. В първоначалния план средствата за плувен басейн бяха заложени по параграф 
10-98. Във връзка с предложението за промяна в Инвестиционната програма на източника 
на финансиране за Обект „ОУ „Васил Левски“ гр.Златоград – доставка и монтаж на котел 
за твърдо гориво за плувен басейн“ се намаляват 9 398 лв. по §52-00. 

 дейност „Центрове за обществена подкрепа” – предложението е да се 
намалят свободните бюджетни кредити в размер на 470 лв. 

 3.Разходи за местни (общински) дейности  
Увеличението на разходите за местни дейности е в размер на 52 578 лв., в т.ч. по 

дейности както следва: 
 дейност „Общинска администрация”  – увеличение с 6 420 лв. по §10-16 

„Вода, горива и енергия”, поради завишаването на цената на ел.енергията, както и с 
разплатените прехвърлени задължения за горива и ел.енергия от минали години.  

 дейност „Общински съвет”  – увеличение на бюджетните кредити в 
дейността с 17 159 лв., във връзка с изплатени прехвърлени задължения за 
възнаграждения на Общински съвет от 2011 г. 

 дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 
производствени аварии” – прехвърляне на бюджетни кредити по §10-98 с 200 лв., във 
връзка с Решение № Е 271 от 27.09.2012 г. за осигуряване на средства на РС „ПБЗН” за 
възстановяване на средства, използвани за гасене на пожарна 05.09.2012 г.; 

 дейност „Полудневни детски градини” – увеличение с 815 лв., във връзка с 
утвърждаването на 1 полудневана детска група в с. Аламовци за учебната 2012/2013 г.; 

 дейност „Други дейности по здравеопазването” – увеличение с 1 470 лв., във 
връзка с Решение № Е 260 от 27.09.2012 г. за предоставяне на средства в размер на 800 лв. 
от бюджета на общината за 2012 г. за подпомагане транспортирането на болните 
нуждаещи се от хемодиализа от община Златоград, и Решение № Е 203 от 26.06.2012 г.  за 
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възнаграждения на членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурс за 
възлагане управлението на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград. 

 дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи” –намаление с 1 470 лв 
 дейност „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 9 398 лв. по 

параграф 52-00 . 
 дейност „Осветление на улици и площади” – увеличение с 30 300 лв., във 

връзка с качването на цената на ел.енергията от 01.07.2012 г. и разплатените прехвърлени 
задължения от 2011 г. 

 дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – увеличение на 
бюджетните кредити по § 10-16 „Вода, горива и ел.енергия” с 300 лв. и по § 10-20 
„Външни услуги” с 200 лв.  

 дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално 
развитие” – увеличение с 2 180 лв.  

 дейност „Обредни домове и зали” – увеличение с 2 770 лв.  
 дейност „Приюти за безстопанствени животни” – намаление с 2 400 лв. 
 дейност „Други дейности по икономиката” – намаление с 15 916 лв. В 

зависимост от характера на някои от разплатените просрочени задължения  са отнесени по 
съответните дейности и параграфи, което налага необходимостта от прехвърляне на 
предвидените бюджетни кредити за разплащане на просрочените задължения в тази 
дейност. 

 дейност „Резерв” – намаление на §97-00 ”Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи” с 257 лв. 

 
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети, 
чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Златоград, предлагам на Общинския съвет да вземе следното   

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

1.Променя бюджета на община Златоград за 2012 г., както следва: 
1.2. По прихода - увеличава  местните приходи с 57 577 лв., разпределени по 

параграфи съгласно приложение №1; 
1.3. По разхода – увеличава разходите с 57 577 лв. разпределени по дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч: 
 за местни дейности с 52 578 лв. 
 за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи с 4 999 лв. 

2. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, 
дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.  

 
 
 
 
 
 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на община Златоград 
 
 
 
Изготвил: 
 
Надя Мангарудова 
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 


