
 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИВАЙЛОВГРАД      

 

  Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

от Диана Димитрова Овчарова 

Кмет на Община Ивайловград 

 

Относно: 1. Приемане на уточнен годишен план и годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 

2016 година 

      2. Приемане на отчет на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на 

Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, от Разплащателна агенция и от Други 

европейски средства за 2016 година 

      3.  Приемане на уточнен годишен план и отчета за изпълнение на инвестиционната програма 

на Община Ивайловград за 2016 година  

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Предлагам на Вашето внимание  уточнен годишен план на Бюджет 2016 г. и отчет за касовото му 

изпълнение към 31.12.2016 г. 

Бюджетът на Община Ивайловград за 2016 г. беше  приет с Решение № 5/26.01.2016 г. на 

Общински съвет – Ивайловград по приходите и разходите в размер на  5 738 825  лв. 

На основание чл. 137 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), кметът на общината осъществява 

текущо наблюдение на изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от 

Европейския съюз.  

Към 31.12.2016 г. размерът на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) е 

променен. Промените са свързани както с промени на бюджетните взаимоотношения на общината с 

Централния бюджет, така и с извършени промени от получени трансфери по бюджета и сметките за 

средства от ЕС, дарения и други, извършени компенсирани промени от приети Решения на Об С и 

издадени заповеди на кмета в рамките на гласуваните му правомощия, на основание чл. 125 от ЗПФ.  

Бюджетът е актуализиран на основание служебна актуализация със следните писма: 

    ФО-2 от 21.01.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал. 6 от ЗПФ на Р България                             48 900 лв.  

    ДПРС-1 от 02.03.2016 г. на МФ по чл.49, ал.1 от ЗДБ на Р България                  50 498 лв.  
    ФО-6 от 08.04.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                               2 425 лв. 

    ФО-7 от 08.04.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.111, ал. 1 от ЗПФ на Р България                        (- 70 873) лв. 

    ФО-8 от 11.04.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от ЗПФ на Р България                          (- 2 274) лв.  

    ДПРС-2 от 22.04.2016 г. на МФ по чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   47 607 лв. 

    ДПРС-3 от 14.07.2016 г. на МФ по чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                     8 165 лв. 

    ФО-21 от 25.07.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   1 053 лв. 

    ФО-25 от 25.07.2016 г.на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                    6 352 лв. 

    ФО-29 от 01.08.2016 г. на МФ по чл.51,ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                             13 956 лв.  

    ФО-30 от 16.08.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   1 774 лв. 

    ФО-36 от 06.10.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                 28 082 лв. 

    ФО-40 от 25.10.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                      623 лв. 

    ФО-44 от 05.12.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                 33 947 лв. 

    ФО-45 от 05.12.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   7 000 лв. 

    ФО-46 от 07.12.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   5 506 лв. 

    ДПРС-5 от 09.12.2016 г. на МФ по чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                                           52 528 лв. 

    ФО-49 от 12.12.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                   1 248 лв. 

    ФО-51 от 14.12.2016 г. на МФ по чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ на Р България                      383 лв. 

  

 



  

  

В резултат на всички извършени промени, бюджета на община Ивайловград към 31.12.2016 г. е 

разпределен, както следва:  

Вид средства Бюджет 

2016 г. 

Уточнен план  

(лв.) 
Отчет 

(лв.) 

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 5 738 825 6 505 922 6 078 305 

 за делегирани от държавата дейности  2 683 798 3 009 921 2 825 874 

 за местни дейности  3 055 027 

 

3 496 001 3 252 431 

 

Бюджетът е изготвен с баланс между приходите и разходите на касова основа. 

Отчетът за касовото изпълнение на община Ивайловград за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. е 

изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за 2016 

г. и ДДС № 09/ 23.12.2016 г. на МФ за изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото 

изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства, както и 

оборотните ведомости към 31.12.2016 г. на общините и съобразно други нормативни документи, писма 

и указания на Министерство на финансите.  

 

Изпълнение на бюджета към 31 декември 2016 година 

 

Общата субсидия от РБ е с първоначален план – 2 531 552 лв., в края на отчетния период уточнения 

план е 2 607 850 лева. Усвоена е на 100%.  

Целева субсидия за капиталови разходи за 2016 г. при  план 831 300 лева, усвоена за периода в 

размер на 828 957 лева.  

Обща изравнителна субсидия в размер на 951 900 лв., в т. ч. за зимно поддържане и снегопочистване 

на общински пътища в размер на 180 200 лв. Получени други трансфери от ЦБ на стойност 166 380 лв., 

от които компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години в размер на 116 958 лв., субсидии за 

междуселищни пътнически превози за 24 495 лв. и за компенсации за безплатни и по намалени цени 

пътувания в размер на 24 927 лв.   

 

 Трансфери между бюджети 

  

 Получени са трансфери в размер на 84 645 лв., с които е завишен бюджета по приходната и 

разходната част.  През отчетния период получените средства са от:  

 

 Министерство на труда и социалната политика в размер на 28 801 лв. по програми за 

осигуряване на заетост.  

 Министерство на регионалното развитие и благоустройство в размер на 6 768 лв. 

 Централна избирателна комисия в размер на 510 лв. 

 Областна администрация Хасково за избори 2016 г. в размер на 46 070 лв. 

 ПУДООС за образованието на стойност 2 496 лв. 

 

Изпълнение на приходите 

 

        Към 31.12.2016 г. по бюджетната сметка на общината са постъпили приходи в размер на 6 078 305 

лв., от които: 

 Имуществени и други местни данъци – 261 477 лв. 

 Неданъчни приходи –  1 121 287 лв.  

 Помощи и дарения в страната – 18 670 лв. 
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 Субсидия от ЦБ –  4 557 430 лв.  

 Трансфери между бюджети  –  84 645 лв. 

 Временни безлихвени заеми –  3 406 лв. 

 Заеми от банки – 414 780 лв. 

 Събрани средства и извършени плащания – (- 211 880 лв.) 

 Друго финансиране – (- 27 лв.) 

 Предоставена временна финансова помощ – (- 24 448  лв.) 

 Остатък от предходния период – 183 561 лв. 

 Наличност по сметка към 31.12.2016 г. – (- 330 596 лв.) 

 

Планът за местните приходи спрямо отчетения период е изпълнен с 88,04 %. 

Изпълнението на плана за приходи по параграфи е както следва: 

 

Вид приход Параграф План - лева Отчет - лева 

Имуществени и други данъци 01-00;  20-00 280 886 261 477 

Приходи и доходи от собственост 24-00 608 025 598 025 

Общински такси 27-00 450 273 363 939 

Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 40 548 40 548 

Други неданъчни приходи 36-00 1000 100 

Внесен ДДС и др. д-ци в/у пр. от стоп. д/ст 37-00 - 28204 - 83300 

Постъпления от продажба на нефинансови 

активи 

40-00 94 621 75 916 

Приходи от концесии 41-00 126 059 126 059 

Приходи и дарения и др. възм. получени суми 45-00 18 670 18 670 

Общо собствени приходи:           х 1 591 878 1 401 434 

 

 

  Изпълнение на разходите 

 

         Разходът на средствата за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. възлиза на 6 078 305 лв. 

Разходването на средствата се извършва на база на приетите приоритети от Общински съвет – 

Ивайловград с Решение № 5/ 26.01.2016 г. Изплащат се заплати, социални и здравни осигуровки, 

стипендии, разходи за издръжка и други. 

        Финансирането по функции се извършва на база заявки и постъпления на приходите по бюджетната 

сметка на общината. Разходите по функции са както следва: 

 

Вид функция по разход План - лева Отчет - лева 

Общи държавни служби 1 193 564 1 113 771 

Отбрана и сигурност 74 454 59 512 

Образование 2 004 097 1 863 816 

Здравеопазване 63 838 57 095 

Социално осигуряване 506 352 449 249 

Жилищно строителство, БКС 1 291 479 1 269 896 

Почивно дело, култура 317 123 316 953 

Други дейности  1 049 815 944 835 

Разходи за лихви  5 200 3 178 

Общо разходи: 6 505 922 6 078 305 

 

       

 



  

  

  Планът за разходите спрямо отчетния период е изпълнен с  93.43%. 

По параграфи разхода е както следва: 

 

Наименование на параграф по разход Параграф План - лева Отчет - лева 

Заплати 01-00 2 309 831 2241210 

Други възнаграждения 02-00 299 188 246554 

Задължителни осиг.вноски от работодателя 05-00 489 591 473595 

Издръжка 10-00 1 918 902 1 804 887 

Платени данъци, такси и адм.санкции 19-00 51 245 49 445 

Разходи за лихви по заеми от страната 22-00 9 125 7 099 

Други разходи за лихви 29-00 15 18 

Стипендии 40-00 10 019 10 019 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 

42-00 42 385 42 382 

Субсидии и други текущи трансфери за 

финансови институции 

43-00 24 495 16 913 

Субсидии на организации с нестопанска цел 45-00 118 240 118 240 

Разходи за членски внос 46-00 3 160 2 457 

Основен ремонт на ДМА 51-00 587 400 552 400 

Придобиване на ДМА 52-00 512 109 382 889 

Придобиване на НДА 53-00 129 007 128 987 

Придобиване на земя 54-00 1 210 1210 

Общо:          х 6 505 922 6 078 305 

         

 

           Капиталова програма 

 

            Капиталовата програма на общината се реализира чрез подобряване на съществуващата общинска 

инфраструктура и градската среда, и създаване на по-добри условия за развитие на туризъм, спорт и 

други.  

Отчетът за капиталови разходи за 2016 година е в размер на 1 531 675 лева, при уточнен годишен 

план – 5 749 091 лева, което представлява 26.64%,  разпределени както следва:  

 Субсидия от републиканския бюджет – по план – 831 300 лева, отчет – 828 957 лева, 

представляващи 99.72% изпълнение. 

 Сметки за средства от ЕС – по план – 4 591 489 лв., отчет – 466 189 лева, 

представляващи 10.15% изпълнение. Заложените по план 4 125 300 лв. са по ОПРР 

„Енергийна ефективност в периферните райони” за саниране на жилищни и 

обществени сгради. Същите не са отчитани в общината. 

 Собствени бюджетни средства – по план – 195 887 лева, отчет – 126 919 лева, 

представляващи 64.79% изпълнение. 

 Други източници за финансиране – по план – 130 415 лева, отчет – 109 610 лева, 

представляващи 84.05% изпълнение. 

 

Общината приключи бюджетната 2016 година с неразплатени разходи в размер на 120 026 лв.,     

(в т. ч. за второстепенните разпоредители с бюджет). 

 Относно плащанията по договорите за наем и право на ползване, ежемесечно се извършва текущ 

контрол и се предприемат мерки с цел недопускане на натрупване на големи вземания. След влизане на 

сила на заповедите за прекратяване на договори за наем или изтичане на срока на плащане посочен в 

принудителните писма, вземанията се търсят по административния ред.  

  За нередовните данъкоплатци, общината е изпратила покани за доброволно плащане и актове за 

установяване на задължения, съгласно разпоредбите на ДОПК. Ежедневно се осъществяват контакти с 
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лицата, искащи услуги от Общинска администрация. На тези, които имат задължения се напомня да се 

издължат. През годината има предадени преписки към съдия изпълнител за събиране на вземанията.  

  

             Преходният остатък по бюджетната сметка на общината към 31.12.2016 г. е  в размер на 330 596 

лева, от които: 

 за държавни дейности в размер на  173 917 лв.,  в  т. ч. левова равностойност по валутна 

сметка в размер на 93 лв. 

 за местни дейности в размер на 156 679 лв.  

 

 

 Съгласно гореизложеното предлагам общинските съветници на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, чл. 125 и чл. 140 от ЗПФ и чл. 49, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета  на Община  Ивайловград, да вземат следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по функции и    

дейности, както следва: 

 

1.1. По прихода – 6 505 922 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2. По разхода  – 6 505 922 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи,     

       съгласно Приложение № 1 

 

2.  Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г. на Община Ивайловград, както следва: 

 

2.1. По прихода – 6 078 305 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

2.2. По разхода  – 6 078 305 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи,     

    съгласно Приложение № 1 

 

             3.  Приема отчета за сметките на средства от Европейския съюз на бенефициенти на  

                  Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, от Разплащателна агенция 

                  и от Други европейски средства за 2016 г. на Община Ивайловград, съгласно  Приложение № 2 

 

4. Приема уточнен годишен план и отчета за изпълнение на инвестиционната програма на Община 

Ивайловград за 2016 година, съгласно Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ДИАНА  ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА 

Кмет на община Ивайловград 

 

 
Съгласувал:  

Красен Кръстев 

Заместник кмет на община  Ивайловград 

  

 

Изготвил:  

Красимира Димитрова 

Директор на дирекция ФСДУС 


