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Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 
Златоград към 31.03.2014 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Бюджетът на община Златоград за 2013 г. е приет с Решение № Е 616 от 11.02.2014 
г. на Общински съвет – Златоград, в размер на 6 814 039 лв. Към 31.03.2014 г. са 
направени промени на бюджета свързани с промени във взаимоотношенията с 
Републиканския бюджет на база писма от Министерство на финансите, с предоставените 
целеви трансфери от министерства и агенции, както и с получените помощи и дарения. 
Уточнения план на бюджета към 31.03.2014 г. е в размер на 7 084 741 лв. 

 
А. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ  
Отчетените приходи към 31.03.2014 г. са в размер на 2 220 632 лв., включващи 

наличните средства, отразени с отрицателен знак (в размер на 687 649 лв.) за балансиране 
на приходната и разходната част на бюджета.  

Изпълнението на собствените приходи на община Златоград към 31.03.2014 г. е в 
размер на 338 600 лв., или 16,45 на сто от разчета за годината. 

I. Данъчни приходи 
Общото изпълнение на имуществените данъци и патентен данък е 105 064 лв., 

което представлява 27,34 на сто от разчета за годината. Съпоставими със същия период на 
2013 г. постъпленията от имуществени данъци към март на 2014 г. бележат ръст от 2,02 %. 

Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е данъкът върху 
превозните средства – 44.90 на сто. Приходите от данък върху превозните средства към 
31.03.2014 г. са в размер на 47 175 лв., или 24,67 % от разчета за годината. Спрямо края на 
март 2013 г. приходите от данък върху превозните средства са нараснали с 16.49 %. 

Приходите от данък върху недвижими имоти са в размер на 22 809 лв., или 23.18 
на сто от разчета за годината и с 1 112 лв. повече спрямо март 2013 г. 

Приходите от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 
начин са в размер на 12 948 лв., което представлява 25.90 % от предвидените за годината 
и с 26.24 на сто по-малко спрямо същия период на 2013 г. / 17 555 лв./ 

Приходите от туристическия данък към 31.03.2014 г. възлизат на 409 лв., или 
10,23 на сто от разчета за годината. Спрямо същия период на 2013 г., когато са постъпили 
484 лв. от туристически данък, през 2014 г. са постъпили по-малко с 75 лв. 

От патентен данък за периода са постъпили 21 723 лв., или 53,37 на сто от разчета 
за годината. Постъпленията по бюджета от патентен данък за същия период на 2013 г. са в 
размер на 22 752 лв. или с 4,52 на сто по-малко. 
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II. Неданъчни приходи 
Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 

233 536 лв., или 13,95 на сто от разчета за годината. За същия период на 2013 г. 
неданъчните приходи са били в размер на 298 462 лв.  

 Общински такси 
За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 163 328 лв. от общински 

такси. С най-голяма тежест в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като 
отчетените постъпления са в размер на 119 695 лв., или 28,46 % от годишния разчет. За 
същия период на 2013 г. са събрани приходи от ТБО в размер на 99 155 лв. или с 20,72 на 
сто повече. 

Постъпленията от такса за ползване на детска градина за отчетния период са в 
размер на 26 914 лв., или 24,51  на сто от годишния разчет и с 468 лв. повече спрямо 
същия период на 2013 г. 

Постъпленията от такса за технически услуги за периода са в размер на 4 876 лв., 
или 18,06 на сто от годишния разчет  и с 480 лв. повече спрямо същия период на 2013 г. 

Постъпленията от такса за административни услуги са в размер на 5 317 лв., 
което представлява 24,17 на сто от разчета за годината и с 564 лв. повече спрямо 2013 г. 

Постъпленията от такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и 
други са в размер на 1 175 лв., или  13,06 на сто от разчета за годината и с 397 лв. по- 
малко спрямо същия период на 2013 г. 

 Приходи и доходи от собственост 
Постъпленията от приходи и доходи от собственост към 31.03.2014 г. са в размер 

на 22 307 лв., или 16,51 на сто от разчета за годината. Съпоставими с данните за същия 
период на 2013 г. постъпленията от приходи и доходи от собственост са с 1637 лв. по-
малко. 

Постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00) към 31.03.2014 г. 
са в размер на 13 262 лв. при план 624 600 лв. или 2,12 % изпълнение.  

Приходите от концесия са в размер на 30 619 лв. при план 55 500 лв. или 55,17 на 
сто изпълнение. 

Постъпилите дарения от страната към 31.03.2014 г. са в размер на 2 650 лв.  
 Други приходи 

От глоби, санкции и наказателни лихви към 31.03.2014 г. са постъпили 9 280 лв., 
или 26,51 на сто от предвидените в бюджета, в т.ч. наказателни лихви върху данъци – 
4 393 лв. 

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили Други неданъчни приходи 
в размер на 3 802 лв. или 25,35 на сто от предвидените за годината. 

 
III. Трансфери 
 Трансфери между бюджета и бюджетната организация и централния 

бюджет: 
Усвоените трансфери от централния бюджет към 31.03.2014 г. са в размер на 1 528 

167 лв. в т.ч. за държавни дейности –  1 092 692 лв. и за местни дейности – 416 338 лв.  
 Трансфери между бюджети: 
По параграф 61-01 „Получени трансфери” са отчетени получените към 

31.03.2014 г. трансфери общо в размер на 13 974 лв.  
По параграф 61-02 „Предоставени трансфери” са отчетени със знак (-) 

отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в полза на община Мадан  в 
размер на 17 695 лв. и възстановен на фонд „Социална закрила” неусвоен трансфер за 
2013 г. в размер на 854 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 84 116 лв. 

 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС: 
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По параграф 62-02 „Предоставени трансфери” към 31.03.2014 г. са отчетени със 
знак (-) предоставените средства на ИБСФ в размер на 120 лв., представляващи собствено 
участие по проект "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ”Проф.д-р Асен 
Шопов” ЕООД, гр. Златоград” по ОП „Регионално развитие” 

 
IV. 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 по проект 
„Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград” в размер на 179 339 лв. и 
със знак (-) предоставен заем на извънбюджетната сметка по проект „Подкрепа за заетост” 
в размер на 17 838 лв. или салдото по параграфа възлиза на 161 501 лв. 

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

погашенията  към 31.03.2014 г. на главници по договори за кредит с  „Фонд за органите на 
местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 253 241 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 977 лв. 

 
Б. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
 
Отчетените разходи за първо тримесечие на 2014 г. са в размер на 1 532 983 лв., от 

които за държавни дейности – 1 060 013 лв., за държавни дейности дофинансирани с 
общински приходи – 33 973 лв. и разходи за местни дейности – 438 997 лв. 

 
1. Изпълнение на разходите за „Държавни дейности”: 
- Общият размер на изплатените трудови разходи е 839 162 лв. Трудовите 

разходи по отчет представляват 79,17 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности/ДД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички делегирани дейности са в размер 
на 168 939 лв., или 15,94 % от общите разходи за ДД. С най-голям дял са разходите за 
вода, горива и ел.енергия – 78 472 лв., или 46,45 % от обема на издръжката, за външни 
услуги – 28 172 лв., или 16,68 % от обема на издръжката, за материали – 25 160 лв. или 
14,89 % от общия обем за издръжка, за храна – 15 839 лв., представляващи 9,38 % от 
разходите за издръжка, останали разходи за издръжка – 21 296 лв. 

- Разходи за стипендии са в размер на 3 308 лв. 
- Изплатените трансфери за безплатни и намалени цени пътувания и 

субсидии за  вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първо 
тримесечие са в размер на 10 931 лв. 

- Субсидии за читалища в размер на 25 594 лв. 
- Капиталови разходи – 1 788 лв.  
 
Структурата на отчета за делегираните от държавата дейности по функции е : най-

голям дял имат разходите за образование – 63 %,  за социалните услуги – 16  %, за общи 
държавни служби – 11,68 %. 

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

2014 г. 
Отчет 

31.03.2014 г. 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 501 733 123 861 24.69% 
Отбрана и сигурност 81 298 12 087 14.87% 
Образование 2 620 874 672 264 25.65% 
Здравеопазване 277 595 53 561 19.29% 
Соц.осигуряване и грижи 457 391 168 862 36.92% 
Почивно дело, култура, религиозни 
дейности 105 183 26 622 25.31% 
Икономически дейности и услуги 2 756 2 756 100.00% 
Всичко разходи 4 046 830 1 060 013 26.19% 

 
2 Изпълнение на разходите за „местни дейности”: 
Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 438 997 лв., при годишен 

план 2 847 570 лв.  
- Общият размер на изплатените трудови разходи е 62 902 лв. Трудовите 

разходи по отчет представляват 14,32 % от общо изразходваните средства за местни 
дейности /МД/.  

- Разходите за веществена издръжка за всички местни дейности са в размер на 
321 083 лв., или 73,14 % от общо извършените разходи за МД. Най - голям дял в 
издръжката на местни дейности имат разходите за външни услуги – 125 961 лв. или   
39,23% от общия обем разходи за издръжка, за вода, горива и ел.енергия – 104 475 лв. или 
32,54 % от общия обем разходи за издръжка , за храна – 45 799 лв. или 14,26 % от общия 
обем разходи за веществена издръжка за местни дейности. 

- Капиталови разходи –  38 544 лв. или 8,78 % от общо разходите за МД. 
- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 1 000 лв. 
- Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 1 150 лв. 
- Разходи за лихви – 10 988 лв. 
В стойностно измерение като план и отчет по функции, разходите в местни 

дейности имат следния вид: 

ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА 
План  

2014 г. 
Отчет 

31.03.2014 г. 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 304 015 102 605 33.75% 
Отбрана и сигурност 142 076 8 498 5.98% 
Образование 232 885 54 580 23.44% 
Здравеопазване 116 230 16 185 13.92% 
Соц.осигуряване и грижи 31 368 12 010 38.29% 
Жилищно строителство, 
благоустройството, комунално стопанство 
и опазване на околната среда 1 118 110 157 515 14.09% 
Почивно дело, култура, религиозни 
дейности 204 568 26 527 12.97% 
Икономически дейности и услуги 598 490 48 661 8.13% 
Разходи некласифиц. в други функции 31 408 12 416 39.53% 
Резерв 68 420 0 0.00% 
Всичко разходи 2 847 570 438 997 15.42% 
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3. Изпълнение на разходите, дофинансирани с местни приходи 
Общият обем на разходите за държавни дейности, дофинансирани с местни 

приходи е 33 973 лв. при годишен план 190 341 лв. или 17,85 % изпълнение. 
Разпределението им по групи разходи е както следва: 

- Общият размер на изплатените трудови разходи е 33 302 лв. Трудовите 
разходи по отчет представляват 98,02 % от общо изразходваните средства за държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи. 

- Разходите за веществена издръжка са в размер на 671 лв. или 1,95 % 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  

2014 г. 
Отчет 

31.03.2014 г. 

Процентно 
изпълнение  

на плана 
Общи държавни служби 142 565 33 302 23.36% 
Образование 47 776 671 1.40% 
Всичко разходи 190 341 33 973 17.85% 

 
5.Наличност в края на периода 
Наличността в края на периода  е в размер на 687 649 лв., в т.ч. наличност в лева за 

държавни дейности – 399 227 лв., наличност в левова равностойност по валутни сметки за 
държавни дейности – 69 839 лв., и наличност в лева за местни дейности - 218 583 лв.  

 
 
 
 

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


