
     ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 3021 ; факс 05952 / 3128 

 
ДО  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  

    

      

Д О К Л А Д     
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

І. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Към 31.12.2017 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 2 346 967 лева. 

Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е 

следното: 

При уточнен план по § 31-11  ОБЩА  СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ  - 2 200 084 лв., изпълнението към 31.12.2017 е 2 200 084 

лв. 
При уточнен план по § 31-28 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ 

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ  ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В  СЕБРА  488 002  ххх-х – 96 777  

лв.са отчетени  96 777 лв., от които 68 554 лв.- компенсации за безплатен транспорт на деца 

и ученици, 9 317 лв. –  компенсации за безплатни и намалени цени пътувания и 18 906 лв. – 

субсидия за междуселищни пътнически превози. 

 

Реализираните собствени приходи на СОУ”Васил Левски” са 33 685 лв. отразени 

по приходен §24-04.  

 

Към 31.12.2017 година получените средства като трансфер за делегираните от 

държавата дейности са 60 106 лева, от които: 

- от Областна администрация гр. Бургас – за произвеждане на изборите за Народно 

събрание – 12 083 лв. 

 - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 4 894 лв. 

- от Министерство на труда и социалната политика по програмите за временна заетост – 

16 920 лв. 

- от Агенция Социално подпомагане – 7 704 лв. 

- от Министерство на образованието и науката – 6 036 лв. 

- от ПУДООС – 12 469лв. 

 

Към 31.12.2017 година по § 95- 07 – Наличност по сметки в края на периода  в 

размер на  118 581 лв. 
 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Към 31.12.2017 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ са в 

размер 999 288 лева, което представлява изпълнение от 84,09 % от планираните за 

годината.  

По видове данъци изпълнението е: 

§ 01 03 – Окончателен годишен данък при уточнен план 7 000 са постъпили 5 123 

лв. или 73,19 %; 

§ 13 01 – Данък върху недвижимите имоти при уточнен план 117 000 лева са 

постъпили 91 050 лева или 77,82 %; 

§ 13 03 –   Данък   върху   превозните средства  при  уточнен  план 110 000 лева са 

постъпили 94 473 лева или 85,88 %; 

§ 13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин при 

уточнен план 50 000 лева са постъпили 36 477 лева или 72,95 %; 

§13 08 - Туристически данък при уточнен план 30 000 лв. са постъпили 14 986 лв. 

или 49,95%; 

§20 00 - Други данъци при уточнен план 2 000 лв. са постъпили 67 лв. или 3,35%; 

§ 24 00 – Приходи и доходи от собственост  -  при уточнен  план  210 000 лева са  

постъпили  277 082 лева или 131,94%.  

§ 27 00  – Общински такси –  при   уточнен   план    527 400   лева са постъпили 

327 245 лева или 62,05%.  

§ 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план  – 35 000 лева 

са постъпили 23 556 лева или 67,30% 

§ 36 00 – Други неданъчни приходи –са постъпили 10 694 лв. 

§ 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – са внесени 58 409 

лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по 

бюджета на общината. 

§ 40 00 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при 

уточнен план 70 000 лева са постъпили 108 396 лева или 154,85%.  

§ 41 00 – Приходи от концесии – са постъпили 17 892 лева.  

§ 31-12 – Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини при уточнен план 310 

200  лева са постъпили 310 200 лева.  

§ 31-13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 422 033 лева 

са отчетени 418 835 лв. 

Към 31.12.2017 година по § 76 00 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ 

БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) се отчитат 

предоставените и възстановените заеми за изпълнението на  проекти по Оперативните 

програми. 

§ 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)  - към 31.12.2017 

г.  знак «минус» 112 170 лв. – погашения на главницата по дългосрочен заем  и 70 000 – 

получения краткосрочен заем. 

 



АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА  

ЗА РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА 

 

При уточнен план на разходите 4 548 490 лв. са отчетени 4 215 978 лв. или 92,69%  

 За делегираните от държавата дейности при уточнен план 2 534 911 лв., 

отчетът към 31.12.2017 година е 2 321 124 лева или 91,57%.  

 За  местните дейности  уточненият план е 2 013 579 лв., отчетът  е 1 894 854 

лева или 93,27%.  

 

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на 

делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението е както следва:  

§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 1 663 399  лева са разходвани 

1 594 005  лева или 95,83%.  

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план 

170157 лева са разходвани 138 725 лева или 81,53%. По параграфа се отчитат средствата за 

възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС 

№ 66, средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО. 

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели .  При уточнен 

план 346 015 лева са разходвани 329 180 лева или 95,13%.; 

§ 10 00 – Издръжка - При   уточнен план 1 421 442 лева са разходвани 1 311 242 

лева или 92,25 на сто.  

§ 19 00 – Платени данъци,такси и административни санкции- При уточнен план 

56 436  лв. са разходвани  54 102 лева или 95,86%; 

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми  от страната- При уточнен план 30 000  лв. са 

разходвани 29 130 лева или 97,10%; 

§ 40 00 – Стипендии -  Разходвани са 4 032 лева . 

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план 15 517 лв. са разходвани 13 

317 лева или 74%.  

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. - При уточнен план 109 396  

лева са разходвани 109 396 лева или 100% 

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел.  са  разходвани 66 315 

лева. 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 640 149 лв. са разходвани 

538 492  лева или 84,12%.    

§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 26 179 лева са разходвани        

27 558 . 

Основните изводи относно изпълнението на бюджета е, че Община Малко Търново  

осигури финансиране на всички дейности, както и ритмично и без закъснение изплащане 

на заплати и осигурителни вноски.  

В условията на финансова криза Община Малко Търново продължи да изпълнява 

своята социална политика.  

Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са 

приоритетни и представляват над 50 % от извършените разходи през отчетния период. 

 

Салдото по текущи набирателни сметки на общината в лева е в размер на 42 405 лв. 

 



Състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 е: 

 

№ 

по 

ред 

Кредитор Размер на 

дълга в лв. 

Изтеглени 

кредити 

през 2017 г. 

Погасени 

кредити 

през 2017 г. 

Остатъчен 

Размер на 

31.12.2017 г. 

1 Търговска Банка Д АД – 

рефинансиране 

1 000 000 - - 869 132,69 

2 Безлихвен заем от републиканския 

бюджет 

300 000 - - 300 000 

3 Търговска Банка Д АД – 

рефинансиране 

70 000 70 000 - 70 000 

Изтеглени  и обслужвани кредити 1 370 000 70 000 - 1 239 132,69 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г., КАКТО СЛЕДВА: 

 

1.1.  По прихода - 4 306 869 лв. 

1.1.1.  Приходи за държавни дейности - 2 376 967 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности - 1 937 287 лв. 

1.1.3.  Временни безлихвени заеми  -        - 7 385 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

 

1.2.  По разхода - 4 215 978 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   2 321 124 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   1 894 854 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

 

2.  Отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2017 

година съгласно Приложение № 2. 

3.  Годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2017 година 

съгласно Приложение № 3 

 

 

 

 

Изготвили: 

 

 

_________/п/______________ 

Деян Йотов – Финансов контрольор 

 

 

 

__________/п/____________ 

Донка Николова – гл. счетоводител 


