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Изх.№ 61-00-333/17.12.2015 г.        

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЗЛАТОГРАД  

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград 

 

 
Относно: Промяна на бюджета на Община Златоград и инвестиционна програма за 
2015 г. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно  чл.124, ал.2 от Закона за публични финанси, промените по общинския 
бюджет, извън случаите по чл.56, ал.2, се одобряват от общинския съвет:  

В тази връзка и поради необходимостта от промяна в бюджета и инвестиционна 
програма за 2015 г., представям на Вашето внимание предложение за промяна на бюджета 
и инвестиционна програма, както следва: 

 
І. ПРОМЕНИ В ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА(Приложение №1) 

На база отчетните данни към 30.11.2015 г. и очакваното изпълнение към края на 
годината, предложената  промяна по някои от приходните подпараграфи в местни 
дейности, е както следва: 

 По § 13-08 „Туристически данък” увеличение  с 1 600 лв. 
 По § 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения” и §28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски”  

увеличение съответно с 3 500 лв. и 2 500 лв.  
 По § 41-00 „Приходи от концесии”  увеличение с 16 244 лв. 

Във връзка с предоставени трансфери през годината, промяната по приходните 
подпараграфи в местни дейности, както следва: 

 По § 61-01 „Трансфер между бюджети – получени трансфери” – общо 

увеличение с 173 225 лв. в т.ч. 169 499 лв. предоставени средства от ДФ „Земеделие”, 

представляващи плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност  
по одобрен проект по ПРСР за периода 2007-2013 г., съгласно указния на Министерство 
на финансите, дадени с ДДС №07/29.06.2015 г. и 3  726 лв. отпуснати средства от 
набирателната сметка на  РИОСВ – Смолян от отчисленията по ЗУО. 

 По § 62-01 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз” – намаление общо с 178 680 лв. в т.ч. с 169 499 лв. 

предоставен трансфер на сметките за средства от Европейския съюз, представляващи 
плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност,  по одобрен 
проект по ПРСР за периода 2007-2013 г., съгласно указния на Министерство на 
финансите, дадени с ДДС №07/29.06.2015 г. и 9  181 лв.на база необходимите средства за 
съфинансиране и покриване на финансови корекции по проекти.  
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По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  за 

средствата от Европейския съюз” намаление с 76 078 лв. 

По параграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми в други лица в страната” 
– намаление с 75 800 лв. във връзка с удължаване срока на погасяване на кредит от „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по договор за кредит с 

предназначение финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на 
МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград 

Общо приходите в местни дейности се увеличават с 18 121 лв. 

 
 ІІ. ПРОМЕНИ В РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА (Приложение № 1) 

Обстоятелствата, които налагат промяна в разходната част за местни дейности са 

предложените промени в приходната част, възстановен данък добавена стойност на 
основание §3 във връзка с §5  от ПЗР на Закона за данък добавена стойност и промени в 
инвестиционната програма за 2015 г.. 

Разходната част на бюджета се завишава общо с 18 121 лв., в т.ч. 1 500 лв. за 
дофинансиране на държавни дейности и 16 621 лв. за местни дейности. 

Предложените промени в разходната част за местни дейности по бюджета на 

Община Златоград, по дейности и параграфи, са отразени в Приложение № 1.  
 

III. ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (Приложение № 2) 

Предложението за промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на 
Община Златоград за 2015 г.,  включва : 

- прехвърляне на разходи за придобиване на части от поземлени имоти, попадащи в 

трасето на улици или пътища от § 54-00 „Придобиване на земя” в § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА” и в § 52-00 „Придобиване на ДМА”, съответно в дейност „Изграждане, 
ремонт и поддържане на улична мрежа” и дейност „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата”. 

- вътрешно компенсирани промени между обекти, финансирани с приходи от 
продажба и други собствени приходи, както следва: за обект „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” гр.Златоград,  СОУ 
„Св.Княз Борис І” с.Старцево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, общ. Златоград” 
се завишава годишната задача от 84 500 лв. на 98 691 лв., като 84 500 лв. са с източник на 
финансиране приходи от продажби и 14 191 лв. с източник на финансиране други 
собствени приходи, за обект № 39 - „Разширение на гробищен парк, гр. Златоград” 
увеличение на годишната стойност от 18 500 лв. на 19 309 лв. Увеличението за обекта е 

свързано с извършено СМР на стойност 16 809 лв. и работен проект за костница (старо 
задължение), на стойност 2 500 лв. Промените са за сметка на обект № 41 „Придобиване 
специализирана подемна машина за обслужване на улично осветление”. 

- промяна в Сметките за средства от Европейския съюз, във връзка с извършени 
капиталови разходи за информация и публичност 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” на стойност 5 000 лв.  

- включване на просрочени капиталови разходи за разплащане, вътрешно 
компенсирани промени и нови обекти, с източник на финансиране - собствени средства, 
във връзка с получени средства на основание §3 във връзка с §5 от ПЗР на Закона за данък 
добавена стойност, в размер на 738 160 лв., разпределени, както следва: 

1. Във Функция „ Здравеопазване” увеличение с 40 600 лв., в дейност 
"Общински болници", по параграф 55-00 Капиталови трансфери. 

2. Във Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда” увеличение на средствата за обекти, 
финансирани от собствени приходи с 598 903 лв., в това число по дейности, параграфи и 
обекти, както следва: 
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Дейност § Наименование на обект Стойност  

Водоснабдяване 

и канализация 

§5200 Благоустрояване на ул.Гривица-канализация, гр. 
Златоград 

8 290 

 

 

 

 

 

Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

 

 
 
 
 
 

§5100 

Укрепване и възстановяване на пътно платно 

между о.т.107 и о.т.108 на ул."Орфей", кв.12,13,14 
и 15-изграждане на плочест водосток , с. Долен 

63 157 

Възстановяване на подпорна стена и улично 
платно на ул."Орфей", с.Долен  

80 887 

Реконструкция на бул. България и централна 

градска част, гр. Златоград  

19 468 

Благоустрояване на улична регулация от т.532 до 
т.363 в кв.39 гр. Златоград"  

1 902 

Ремонт и разширение на подход към път Златоград 

- вр. Костадин - ГКПП с Република Гърция"  

28 769 

Рехабилитация на ул. "П. Яворов" с. Старцево  23 513 

§5200 Изграждане на мост над р.Ерма, ул. "Миньорска" в 

с.Ерма река 

8 578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др. дейности  по 

жилищно 

строителство, 

благоустрояване 

и регионално 

развитие 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

§5100 

Благоустрояване на площад в централна градска 
част на гр. Златоград - изграждане на сух фонтан"  

20 000 

Асфалтови настилки на път Златоград с. Ерма река  13 458 

Укрепване устоите на мостово съоръжение, с. 
Страшимир 

1 000 

Ремотни работи на лобно място Дельо войвода 1 654 

Спортна площадка, гр.Златоград- червено игрище  8 346 

Рехабилитация на улично осветление, гр. Златоград 120 000 

Разширение на гробищен парк гр. Златоград 809 

Водоземно съоръжение и конструкция на надземна 
част на геотермален водоизточник - сондаж" 
с.Ерма река -(строителен и авторски надзор) 

14 500 

Придобиване специализирана подемна машина за 
обслужване на улично осветление 

22 000 

Подпорна стена  на път с.Долен 23 534 

Водосток ф-800 кв.28 с.Долен 6 733 

Плочест водосток в с.Долен" 9 573 

Тръбен водосток  с.Долен  13 689 

Стоманобетонова стълба - подход към УПИ-ІІІ-6, 
кв.1, с. Долен 3 207 

Подпорни стени от т.7 до т.Б, с.Аламовци  16 385 

Подпорна стена на ул. Люляк,гр. Златоград  22 183 

Изработване и монтаж на метална  конструкция за 
камери на видеонаблюдения в гр. Златоград  

5 081 

     

§5200 

Изграждане на подпорна стена в кв.51 Малката 
махала,  с. Старцево  

3 000 

Придобиване на два броя моторни снегорини 8 000 

Изграждане на комуникационно трасе - Златоград -
Термес - Ксанти"- I етап 66187 
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3. Във Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, увеличение 
на обща стойност с 84 466 лв., в т.ч. по дейности, параграфи и обекти, както следва: 
 

Дейност § Наименование на обект Стойност  

 
 

Спортни бази за 

спорт за всички 

 
 

§5100 

Реконструкция на спортен център, изграждане на 
обслужваща сграда и зала спорт на закрито, гр. 
Златоград - част осветление стадион  

49278 

Реконструкция на спортен център, изграждане на 
обслужваща сграда и зала спорт на закрито, гр. 
Златоград - доставка и монтаж на врати и прозорци 
на сградите  

35188 

 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следното   

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, чл.124 от Закона за публични финанси, чл.36 от Наредба № 23 на 
Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Златоград  и чл.5, ал.2, буква „А”, т.4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Златоград 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Променя бюджета на Община Златоград за 2015 г., съгласно Приложение № 1 . 
2. Променя инвестиционната програма за 2015 г., съгласно Приложение № 2. 
  
 

 

 

 

 

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 
Кмет на Община Златоград 

 

 

 

 
Изготвили: 

 

Надя Мангарудова 

Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 

 

 

Инж.Светла Букова 

Главен инженер 

 

 


