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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

 
 
Относно: Актуализация на бюджета на община Златоград за 2013 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 
В предложения проект за промяна на бюджета за 2013 г. направените промени са в 

частта на приходите с общински характер, техния размер се завишава с 4 853 лв. 
Предвидената промяна по подпараграфи, е както следва: 
 41-00 „ Приходи от концесии” – заложения план е 45 252 лв., постъпили са 

55 505 лв., т.е. с 10 253 лв. повече от плана. На база отчетните данни, предложението е 
планът да стане 55 505 лв. 

 83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)” – 
завишават се бюджетните кредити със знак (-), във връзка с погасителен план по Договор 
за кредит № 512/05.11.2013 г. за финансиране на собственото участие на община 
Златоград за изпълнението на  проект „Повишаване на туристическата атрактивност на 
град Златоград„. 

          
ІІ. ПРОМЕНИ В РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 
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 2013 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 ; 
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Промените в разходната част на бюджета, са както следва: 
1.Разходи за държавни дейности, дофинансирани от общински приходи  
 дейност „Държавни и общински дейности по изборите” – увеличение на 

бюджетните кредити с 1 083 лв., които представляват извършени разходи за провеждане 
на избори кметство Долен, в намаление на бюджетните кредити от дейност „Общинска 
администрация”. 

2.Разходи за местни (общински) дейности  
Увеличението на разходите за местни дейности е в размер на 4 853 лв., в т.ч. по 

дейности както следва: 
 дейност „Общинска администрация”  – извършени са вътрешно 

компесирани промени във връзка увеличение с 1 635 лв. по §46 00 „Разходи за членски 
внос и участие в нетърговски организации”, поради разплатени прехвърлени задължения 
от 2012 г. 

 дейност „Други дейности по образованието” – увеличение с 5 930 лв., във 
връзка с разходи за горива на ученическия автобус. Съгласно указанията на Министерство 
на финансите в делегираната от държавата дейност „Други дейности по образованието” се 
планират и отчитат средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст , 
включително разходите за ученически микробуси – за заплати, други възнаграждения и 
плащания на персонала, осигурителните вноски на шофьорите на училищните микробуси, 
разходи за горива, винетки, застраховка и други. Предоставените средства от централния 
бюджет за тази цел се оказаха недостатъчни и разликата остава за сметка на общинския 
бюджет. 

 дейност „Многопрофилни болници за активно лечение” – увеличение с 11 
546 лв. във връзка с Решение на ОбС № Е 382/28.03.2013 г. за предоставяне на 
постъпилите наемни суми от отдадените под наем помещения от Блок А на сградата на 
МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград (поликлиника) – кабинети на 
специалисти от Медицински център, стоматолози и лекари на свободна практика на 
МБАЛ. 

 дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – увеличение 
с 3 754 лв. по параграф 52-00. Това се дължи на изплатени разходи по изпълнително дело. 

 дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално 
развитие” – намаление с  30 000 лв. Това се дължи на предложената промяна в 
инвестиционната програма. 

 дейност „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 6 461 лв. от 
параграф 10-16 „Вода, горива и ел.енергия” в резултат на реализирани икономии. 

 дейност „Обредни домове и зали” – увеличение с 3 600 лв. Заложено е 
завишение на средствата за издръжка по параграфите 10-15 Материали и 10-16 „Вода, 
горива и ел.енергия” и по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала”. 

 Дейност „Музеи и художествени галерии с местен характер” – увеличение с 
500 лв. 

 дейност „Приюти за безстопанствени животни” – намаление с 4 130 лв. 
 дейност „Други дейности по икономиката” – увеличение с 60 600 лв., във 

връзка с отчетени разходи изплатени по изпълнителни листове, както и разходи по 
съдебни дела. Предвидена са и бюджетни кредити за разходи по изпълнителни листове до 
края на годината. 

 дейност „Резерв” – намаление на §97-00 ”Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи” с  8 756 лв. 
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Във връзка с гореизложеното и при положително становище на Общинския съвет 
предлагам следния проект на   

 
РЕШЕНИЕ 

 
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, Общински съвет Златоград  
 

Р Е Ш И 
 

1.Променя бюджета на община Златоград за 2013 г., както следва: 
1.1. По прихода - увеличава  местните приходи с 4 853 лв., както следва: 

Наименование на приходните 
 параграфи §§ 

План- 
било 

План- 
става 

Разлика 
(става-
било) 

Приходи от концесии  41-00 45 252 55 505 10 253 
Погашения по крат.заеми от др.лица в страната (-) 83-81 0 -6 400 -6 400 
Погашения по дълг.заеми от др.лица в страната (-) 83-82 -1 493 443 -1 492 443 1 000 
Всичко приходи местни дейности към 30.11.2013   4 756 144 4 760 997  + 4 853 

 
1.2. По разхода – увеличава разходите за местни дейности с 4 853 лв., както следва: 

Функция/Дейност 
Наименование на разходите §§ 

План- 
било 

План- 
става 

Разлика 
(става-
било) 

Функция Общи държавни служби         
дейност "Общинска администрация"   199 623 199 623 0 
Вода, горива и енергия 1016 58 000 56 365 -1 635 
Разходи за членски внос и участие в 
нетърг.организации 4600 1 650 3 285 1 635 
Функция Образование         
дейност "Други дейности по образованието"    10 150 15 050 4 900 
Вода, горива и енергия 1016 0 4 900 4 900 
Функция Здравеопазване         
дейност "Многопрофилни болници за активно 
лечение"    57 100 68 646 11 546 
Капиталов трансфер за нефинансови предприятия 5501 57 100 68 646 11 546 
Жил.строителство, благоустройство, КС и ООС         
дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на 
улична мрежа"    485 970 489 724 3 754 
Придобиване на ДМА 52-00 72 776 76 530 3 754 
дейност "Др.дейности по жил.стр.БКС и РР"   1 490 607 1 460 607 -30 000 
Придобиване на ДМА 52-00 1 277 218 1 275 832 -1 386 
Придобиване на НДА 53-00 83 784 53 784 -30 000 
Придобиване на земя 54-00 8 000 9 386 1 386 
Почивно дело, култура, релегиозна дейност         
дейност "Спортни бази за спорт за всички"    213 979 207 518 -6 461 
Вода, горива и енергия 1016 36 555 30 094 -6 461 
дейност "Музей и худ.галерии с местен х-р"    200 700 500 
Вода, горива и енергия 1016 200 700 500 
дейност "Обредни домове и зали"    11 040 14 640 3 600 
Др. възнаграждения и плащания за перс.  0200 8 160 9 500 1 340 
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Материали 1015 350 1 400 1 050 
Вода, горива и енергия 1016 1 100 2 310 1 210 
Икономически дейности и услуги         
дейност "Приюти за бестопанствени животни"   7 430 3 300 -4 130 
Материали 1015 4 130 0 -4 130 
дейност "Др.дейности по икономиката"   44 704 105 304 60 600 
Разходи за външни услуги 1020 0 27 400 27 400 
Платени данъци мита и такси 1040 5 000 5 200 200 
Глоби,неуст.,нак.лихви и съдебни обезщетения 1092 39 704 72 704 33 000 
Разходи некласиф.в др.функции         
дейност Разходи за лихви   104 933 74 233 -30 700 
Разходи по лихви по заеми от страната 22-00 103 892 73 192 -30 700 
дейност Резерв   8 756 0 -8 756 
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 8 756 0 -8 756 
Всичко по разхода местни дейности към 30.11.2013   4 541 461 4 546 314 4 853 

 
1.3. Променя  разхода - държавни дейности дофинансирани с местни приходи, 

както следва: 

Функция/Дейност 
Наименование на разходите §§ 

План- 
било 

План- 
става 

Разлика 
(става-
било 

Функция Общи държавни служби         
дейност "Държ.и общ.дейности по изборите"   13 856 14 939 1 083 
Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.  100 1 151 9 279 8 128 
Др. възнаграждения и плащания за перс.  0200 8 369 1 086 -7 283 
Задълж.осигурителни вноски от работ. 0500 3 105 3 174 69 
Разходи за външни услуги 1020 719 888 169 
дейност "Общинска администрация"    135 065 133 982 -1 083 
Заплати за перс., нает по труд.и служ. правоот.  0100 89 700 88 217 -1 483 
Др. възнаграждения и плащания за перс.  0200 28 283 28 683 400 
Всичко разходи държ.дейн.дофинансирани с местни 
приходи към 30.11.2013 г.   214 683 214 683 0 

 
2. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи по бюджета на община Златоград за 2013 г.  
 
 
 
 
 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на община Златоград 
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Аделина Юрукова 
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Надя Мангарудова 
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