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О Б Щ И Н А  А Й Т О С 

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

 

 

 

ОТЧЕТ   НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА   

НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2014 г. 

 

 

 

Бюджета на Община Айтос за 2014 г. е приет с решение № 498 на Общински съвет,   на 

заседание проведено на 20.03.2014 г.  

През годината бюджета е актуализиран служебно, на основание чл. 51 ал.2 и във връзка 

с чл.111 и чл.112 от Закона за публичните финанси и по решение на Общински съвет.  

 

І ПРИХОДИ  

 

Първоначалния план за приходите по бюджета е в размер на 14 807 хил. лв.  След 

промените през годината, уточнения план в края на 2014 г. е в размер на 17 090 хил. лв. 

Изпълнението на плана за приходите е 17 582 хил. лв.  

 

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 

 
Постъпленията от собствени приходи са 3 678 хил. лв. при годишен план 3 034 хил. лв. 

или 121.23 %    изпълнение и с 210  лв. по- малко от тези за миналата година. 

 

Данъчните приходи са 1 071 хил. лв. при годишен план 971 хил. лв. и при отчет за 2013 

г. – 1 112 хил.лв. 

  Постъпленията от данъка върху недвижими имоти са 249 хил.лв.- 104 % от плана и с 

30 хил.лв. по-малко от миналата година  

Постъпленията от данъка върху превозните средства е в размер на 480 хил.лв. или 

112% от плана и с 3 хил.лв. по-малко от миналата година.  

 Данъка при придобиване на имущество е в размер на 280 хил.лв.  при отчет за 

миналата година 274 хил.лв.  

Патентния данък е в размер на 60 хил.лв.  

Изпълнението на плана за данъчните приходи е 110 %  в абсолютни цифри със 100 

хил.лв. повече от предвидените по план.  

 

Неданъчни приходи. 

Постъпленията от  неданъчните приходи са 2 607 хил.лв. при годишен план 2 064 

хил.лв.  – 126.3 % изпълнение и с 169 хил.лв. по-малко от миналата година. 

Неданъчните приходи включват: 

  - Приходи от собственост. 

Приходите от собственост са: наеми от общинско имущество и земеделски земи , 

дивиденти, приходи от продажба на услуги  и лихви по банкови сметки и са в размер на 361 

хил. лв. при годишен план 295 хил. лв. или  66 хил. лв. по-вече от предвидените по план. 

 Постъпленията са основно от наеми на общинско имущество 185 хил.лв. при годишен 

план 165 хил.лв. Преизпълнението е в резултат на постигане на по-високи наемни цени за 

някои обекти, отдаване под наем на нови обекти и подобрена събираемост. 
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Постъпленията от наеми на земеделска земя са 81 хил.лв. при план 75 

хил.лв. 109 % изпълнение. 

Приходите от продажби на услуги са 30 хил.лв., които включват приходи от траурни 

услуги 25 хил.лв., продажба на топлоенергия  4 хил.лв., от договора за поставяне на скоби – 

920 лв. 

Постъпленията от лихви по банкови сметки са  55 хил.лв. 

Приходите от общински такси  са в размер на 1 814 хил. лв. при  план 1 642 хил. лв. –    

110.5 % изпълнение и са с 29 хил.лв. по малко от миналата година. Общо преизпълнение на  

плана 172 хил.лв. Най голямо е преизпълнение  на приходите от ТБО 153 хил.лв. Преизпълнен 

е и плана за такси пазари с 12 хил.лв. Приходите по този параграф включват таксите от пазара, 

преместваеми съоръжение, амбулантна търговия, терени, маси пред заведения и др. 

При останалите такси изпълнението е около предвиденото по план. 

 Постъпленията от глоби и санкции са в размер на 105 хил.лв. при план 85 хил.лв. и с 

31 хил.лв. по-малко от миналата година.  

Постъпленията от продажба на имущество  са 387 хил. лв.  при план 90 хил.лв. 

Приходите са предимно от продажба на земеделски земи и земя в регулация. Преизпълнение на 

плана 297 хил. лв. 

Постъпленията от концесии са в размер на 21 хил.лв. при план 33 хил. лв. 

Постъпленията са  по концесионни договори за язовири. В плана по бюджета са предвидени 

постъпления от предоставената концесия за добив на подземни богатства от находище 

„Караново”но по тази концесия постъпления за 2014 г. няма. 

Постъпленията от приходи от продажби на НДА , които представляват отредено право 

на преминаване  са в размер на 6 450 лв. при  план 30 хил.лв. неизпълнение 24 хил.лв. При 

подготовка на бюджета  в резултат на водените разговори с НЕК предвиждахме постъпления от 

изграждане на далекопроводи,  но това не се случи. 

В общината са постъпили средства  от дарения, помощи и др. в размер на 33 хил. лв. 

от различни спонсори основно  за провеждане на "Славееви нощи " , „Димитров ден” - 

празника на града и „Мотокрос” Средствата са отразени в разходната част като бюджет за 

провеждане на културни мероприятия и изразходени по волята на дарителя. 

Внесения данък за стопанската дейност на общината за 2014г. е в размер на  15 хил. лв. 

Внесения Данък добавена стойност е в размер на 127 хил. лв. 

 

Други приходи за местни дейности 

 

Обща изравнителна субсидия и зимно поддържане. 
 Постъпленията са в размер на 1 788 хил. лв. колкото са предвидените по план. 

Лимитите се  предоставят от МФ  по разпределението утвърдено със ЗДБ за 2014г.  Заделения 

резерв в размер на 5% постъпи като трансфер през м. декември и остана в преходния остатък за 

2015 г. 

Първоначалния план на целевата субсидия за капиталови разходи е завишен с 909 

хил.лв. на основание ПМС 19 от 07.02.2014г. за одобряване на допълнителни разходи за 

изпълнение на проекти за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 

развитие на регионите” Постъпленията са в размер на 1 405 хил.лв. лв.  

За отчетния период е постъпил  трансфер  от МТСП за издръжка на обществена 

трапезария  в размер на 23 566 лв. 

От бюджета са предоставени  безлихвени заеми за финансиране на европейски проекти 

в размер на 436 хил.лв. 

От ПУДОС са постъпили 10 хил.лв.лв. за финансиране на проект от националната 

кампания „Чиста околна среда „ –Почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих 

на общински терен в село Тополица 

Разплатени са задължения към фонд „Енергийна ефективност” - 29 хил.лв. и 

погашения по търговски кредит към „Алмина”ЕООД – 9 828 лв.  

Платените такси   към  РИОСВ по ЗУО са в размер на 290 хил.лв. 
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Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на 

общинския бюджет е в размер на 1 346 хил. лв. 

Общия размер на приходите за финансиране на местни дейности за 2014 г.е в размер 

на 7 582 хил.лв. От тях 478 лв. лихви останаха невъзстановени от КТБ, които получихме и 

осчетоводихме през 2015 г. 

 

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 

Неданъчни приходи 

Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 93 хил. лв. при годишен 

план 83 хил. лв. Постъпленията са от наем на имущество -11 хил. лв.,  наем от училищни земи  

-76 хил. лв. и други неданъчни приходи 3 хил.лв. лв. Внесен данък върху приходите 261 лв. 

 Общата  субсидия е 8 090 950 лв. Сто процента изпълнение на плана 

 Субсидията постъпва от МФ съгласно разпоредбите на ЗДБ за 2014 г. 

Постъпилите субсидии за ученически превози са в размер на 308 хил.лв. 

Субсидиите за компенсации и по намалени цени пътувания са  -62 хил.лв. 

Трансфери: 

Постъпилите трансфери от МТСП по „Програма за временна заетост" са в размер на – 

78 хил. лв. 

От ЦБ за провеждане на избори за НС - 48 хил. лв. 

Преходния остатък за финансиране на държавни дейности разпределен с приемане на 

общинския бюджет е в размер на 1 094 хил. лв. 

Общия размер на приходите за  държавни дейности е 10 000 хил. лв. при уточнен 

годишен план  9 903 хил.лв.  

Общия план за приходи - държавни и местни  е преизпълнен с 492 хил.лв. Преходния 

остатък за 2015 г. е в размер на 3 441 хил.лв. 

 

ІІ  РАЗХОДИ  

Бюджетните разходи за 2014 г. са в размер на 14 141 хил.лв. при годишен план 17 090 

хил.лв. 82.8 %. 

Делегирани от държавата дейности 

Разходите за делегираните от държавата дейности са 8 597 хил. лв. при годишен 

план  9 903 хил.лв. или 86.8 %  икономия в абсолютен размер 1 306 хил.лв. 

Най - голям относителен дял от общия размер на разходите за държавни дейности  е на 

функция „Образование „ - 6 624 хил.лв. при уточнен план 7 502 хил. лв. или 88 %  и 

реализирана икономия – 878 хил.лв. 

 Разходите на „Училищата на делегирани бюджети „  са в размер на 4 644 хил.лв. при 

план 5 216 хил.лв. икономия в размер на 572 хил.лв. 

Разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания в дейност 

„ЦДГ” са в размер на 1 430 хил.лв. при план 1 630 хил.лв. – 200 хил.лв. преходен остатък. 

 Разходите за функция „Социално осигуряване и грижи” са 582 хил.лв. при план 683 

хил.лв.- 85 % от плана икономия в размер на 101 хил.лв. 

В тази функция са отчетени разходите за дейност „Домове за стари хора” 195 

хил.лв. , дейност „Дневни центрове за лица с увреждания” 216 хил.лв., дейност „Програма за 

временна заетост” 80 хил.лв. и „ДД по социално подпомагане 91 хил.лв. Реализираните 

икономии са в резултат на увеличените стандарти за издръжка  на социалните дейности  и 

строгата финансова дисциплина .Те ще се ползват през следващата година за издръжка,  

подобряване на материалната издръжка и за инвестиционни разходи. 

 Разходите за функция  „Общи държавни служби” са в размер на 969 хил.лв. – 93 % от 

годишния план. Реализирания преходен остатък е в размер на 72 хил.лв. за дейност „Общинска 

администрация”. Разходите в тази дейност са за заплати, други възнаграждения и осигурителни 

вноски. 

За дейностите във функция „Отбрана и сигурност” са изразходени 70 хил.лв. при план 

119 хил.лв. 
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Размера на разходите във функция „Здравеопазване „ е 186 хил.лв. при план за 

разход 384 хил. лв. Реализирани са икономии в размер на 198 хил.лв. , като най-голямата 

икономия е в дейност „Здравен кабинет в ЦДГ и училище” В тях се включват 

възнагражденията на училищните фелдшери и медицински сестри и разходите за поддръжка на 

училищните здравни кабинети и  необходимите медикаменти. Реализираната икономия е в 

резултат на завишения стандарт за издръжка. 

Разходите за функция „Почивно дело, културни и религиозни дейности „ са в размер 

на 165 хил.лв. Най-голям дял в тази функция заемат субсидиите за читалищата  - 148 хил.лв. 

 

За дофинансиране на държавните дейности са изразходени 262 хил.лв. , от тях 

капиталови разходи 22 хил.лв. 

 

Местни  дейности 

 

 Разходите за местни дейности са в размер на 5 282 хил.лв. при годишен план 6 878 

хил.лв. или 77 % - икономия в абсолютен размер 1 596 хил.лв. 

С най –голям процент на изпълнение на плана за разходите е функция „Други 

икономически дейности „ 1 387 хил.лв. - 86 % от предвидените по план.  

Най –съществения  размер на разходите е в дейност” Поддръжка и ремонт на пътища” 

– 1 212 хил.лв., от тях 1 160 хил.лв. са капиталови разходи за основен ремонт на общински 

пътища. Най –големия обект финансиран по „Публично инвестиционна програма „ 

Реконструкция на общински път Айтос-Карагеоргиево, , Тополица, Кликач”  

В дейност „Общински пазари „ към тази функция  разходите са в размер на 20 хил.лв. 

от тях 7 хил.лв. за издръжка , останалите за възнаграждения и осигуровки на две щатни бройки. 

За дейност „Други дейности по икономиката” са изразходени 137 хил.лв.. Най –голям е размера 

на разходите за платените такси 93 хил.лв., които включват ТБО и Данък сгради за имотите на 

общината. Останалите разходи са за издръжка на дейността на Звеното за опазване на 

обществения ред. 

Разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство и опазване на 

околната среда” са 1 290 хил.лв. при план 1 643 хил.лв. или 79 % . 

 В тази функция най-много са разходите  за дейност „Чистота” 602 хил.лв., от които 75 

хил.лв. за възнаграждения и осигуровки и 528 хил.лв. за външни услуги.  

През 2014 г. за поддържане и ремонт на уличните настилки в града и селата са 

изразходени 261 хил.лв. 

 За улично осветление разходите са в размер на 240  хил.лв. от които за ел. енергия – 

177 хил.лв., за поддържане и ремонт на уличното осветление 48 хил.лв. и 15 хил.лв. за 

материали /лампи кабели и др./  

За поддържане на зелените площи в града и селата общо 50 дка. са изразходени 105 

хил.лв. в т. ч  капиталови разходи 26 хил.лв. , за транспортно средство 10 хил.лв. и за 

проектиране на „Градската градина „ - 16 хил.лв.  

 

Разходите за издръжка на функция „Общи държавни служби” са 694 хил.лв. при план 

853 хил.лв.– 81 % от предвидените по план.  

Издръжката за дейност „Общинска администрация е в размер на 514 хил.лв. 

Реализирани са икономии в размер на 143  хил.лв. ; от основен ремонт на парната инсталация в 

сградата на общината - 30 хил.лв., от текущ ремонт 24 хил.лв.,  от външни услуги също 24 

хил.лв. от материали 23 хил.лв. от придобиване на активи 14 хил.лв. и др.  

За издръжка на Общински съвет са изразходени 180 хил.лв. при план 194 хил.лв. - 92% 

от плана. Икономия от 12 хил.лв. е реализирана от възнаграждения и осигуровки на 

общинските съветници. 
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За функция „Отбрана и сигурност” са изразходени 40 хил.лв. От тях за превантивни 

дейности за намаляване на последиците от бедствия 26 хил.лв. и за ликвидиране на 

последиците от бедствия 14 хил.лв. 

 За издръжка във функция „Образование” са изразходени 805 хил.лв. при план 1 144 

хил.лв.- 70 %.   

Най-голям размер е издръжката за ЦДГ 527 хил.лв. от  тях разходите за храна са 225 

хил.лв. , за горива и ел. енергия 172 хил.лв. За основен ремонт са изразходени 89 хил.лв. , за 

текущ ремонт 40 хил.лв. Постъпленията от такси за ЦДГ са в размер на 194 хил.лв.Те не 

покриват дори разходите за  храна. В ЦДГ се грижат за 894 деца.   

 За дейност „ПДГ” разходите са в размер на 83 хил.лв.От тях за издръжка и такси 21 

хил.лв., останалите разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала.  

 

За функция „Здравеопазване „ разходите са 116 хил.лв. От тях субсидия за текуща 

дейност на МБАЛ „ЕООД” 60 хил.лв.и за издръжка на „Детска млечна кухня” 56 хил.лв. 

Постъпленията от такси са в размер на 38 хил.лв., останалите разходи се поемат от общинския 

бюджет. Кухнята осигурява храна за 140 деца. 

 

 Разходите за функция „Социално осигуряване и грижи” са в размер на 383 хил.лв. -  86 

% от плана. 

 Най –голям дял от местните дейности е този на „Домашен социален патронаж”, който 

обслужва 159 лица. Щатните бройки персонал са 15бр. От такси постъпват  92 хил.лв., които 

покриват 72% от издръжката. Разходите за храна са 77 хил.лв. 

 За клубовете на пенсионера са изразходени 9 хил.лв. 

 

 За функция „Култура и религиозни дейности„ са изразходени  559 хил.лв.-79 % от 

плана. За издръжка на „Зоопарка” са изразходени 107хил.лв., за дейност „Обредни домове и 

зали”, която включва и гробищния парк и ритуалите /весели и тъжни/са изразходени 194 

хил.лв. За дейност „Култура „ където се отчитат и разходите за културните и спортни 

мероприятия на общината са изразходени 126 хил.лв.За дейност „Спортни бази  и спорт за 

всички” са изразходени 117 хил.лв. като 77 хил.лв. са субсидиите за спортните клубове. 

Реализираната икономия в местните дейности е в размер на 1 580 хил.лв. 

 

ІІІ Изпълнение на инвестиционната програма 

 

Уточнения план на  капиталова програма за 2014 г. е в размер на 3 028  хил. лв. Отчета 

за годината е в размер на 2 429 хил.лв. - Целева субсидия – 1 380 хил.лв. , от преходен остатък 

от държавни дейности -291 хил.лв. от дофинансиране на ДД –22 хил.лв., от собствени приходи  

241 хил.лв. , по ЕП 494 хил.лв.  

През изтеклата година капиталната програма беше актуализирана няколко пъти с 

решение на ОбС. Най - съществената актуализация като размер на обекта беше включването на 

обект „Реконструкция на пътя Айтос –Карагеоргиево” 909 хил.лв. Средствата бяха осигурени 

от МФ регламентирани с ПМС 19 от 02-2014 г.–целева субсидия по Публично 

инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”с ПМС . Целевата 

субсидия за капиталови разходи е напълно усвоена с изключения на резерва в размер на 25 

хил.лв. заложен в бюджет 2014 г. Средствата от резерва получихме от МФ през м. декември, 

който нямаше как да се усвои и остана като преходен остатък за бюджет 2015 г. 

Най- голям е размера на неусвоените средства от местни приходи 419 хил.лв., които 

включват следните обекти: Изкупуване на дял от Младежки дом Айтос -134 хил.лв., 

закупуване земя за гробищен парк 50 хил.лв. , изграждане на мюсюлмански обреден дом -30 

хил.лв., ОР на парна инсталация в сградата на общината 30 хил.лв., съфинасиране за ПСОВ с. 

Пирне 84 хил.лв., канализация с. Пирне 23 хил.лв., трансфер за МБАЛ 20 хил.лв. и др. 
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ІV Изпълнение на годишните разчети за сметките от Европейския съюз 

 

- Оперативна програма „Околна среда”  

 

По тази програма общината работи от 2011 г. 

–„Подготовка на инвестиционен проект за ПСОВ”гр. Айтос. Постъпленията и 

трансферите  по проекта са възстановените лихви на МОСВ - 65 лв. , постъпили 

лихви от банкови сметки 31 лв., временен безлихвен заем от бюджета  503 550 лв. 

Разходи са в размер на  506 415  лв. от тях  за възнаграждения и осигуровки 13 286 

лв. и 493 129 лв. плащане по договор за изготвяне на проекта. 

 

- Оперативна програма  „Административен капацитет”  

 

През 2014 г. общинска администрация изпълни два проекта, които стартираха в края 

на 2013 г. 

- проект „Компетентна администрация на община Айтос за по-качествено 

обслужване „Постъпленията са  62 642 лв. трансфер от УО /окончателно плащане/ , и трансфер 

от бюджета на общината 1 823 лв. Разходите са в размер на 64 469 лв. Проекта приключи  през 

м. септември 2015 г.. 

- проект „Механизъм за мониторинг и контрол на политиките” Постъпленията са  

трансфер от УО – 62 477 лв., и трансфер от бюджет 5 881 лв. Изразходени са 68 361  лв. 

Проекта приключи м. септември 2015 г.  

- проект „ Подобряване на управлението, организацията и функционирането на 

общинска администрация”, приключи 2013 г. през 2014 г. постъпиха 116 194  лв. - 

окончателното плащане, които са възстановени по бюджета. 

 

 

 

Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси” 

 

По тази програма се изпълняват проекти от общината , ОЦСЗУ и училищата на 

делегирани бюджети. 

- проект „Подкрепа за заетост” Постъпленията от МТСП са в размер на 205 130 лв. , 

Възстановен е временен безлихвен заем на бюджета 28 726 лв. ползван през 2013 г. Разходите 

са в размер на 176 404 лв. за възнаграждения и осигуровки. 

- проект „Защитено жилище” От АСП са постъпили 34 558 лв.  и 30 492 лв.временен 

безлихвен заем от бюджета на общината . Изразходени са 68 460 лв., от тях за заплати и 

осигуровки – 40 826 лв. и за издръжка в по-голямата си част за храна 27 634 лв. Проекта 

приключи на 31.12.2014 г. Окончателно плащане ще получим през 2015 г. 

- проект „Помощ в дома” По този проект са постъпили –такси  6 798 лв., трансфер 

от АСП – 72 552 лв. Изразходени са 75 782лв. за възнаграждения и осигуровки на персонала. 

 -  проект: Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с 

увреждания  „Проект Подкрепа за достоен живот” „Личен асистент”. По този проект са 

постъпили трансфери от „Агенция социално подпомагане” в размер на 192 932. лв. Разхода е в 

размер на 212 024 лв.  лв.,основно за заплати  и осигуровки на социалните асистенти. Ползван е 

безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 19 хил.лв. 

 

-  Общообразователните училища  отчитат европейски проекта по ОП „Развитие на 

човешките ресурси „ по които бенифициент е МОМН и се финансират от Националния фонд.  

- проект „ Целодневна организация на учебния процес от първи до осми клас „ За 

годината са постъпили 391 283 лв.. Изразходени са 387 789 лв. за възнаграждения и 

осигуровки. 
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- проект „Успех” Училище за себеутвърждаване и подготовка към 

европейски хоризонт”. постъпили  32 772 лв.   Иразходени са  31 975 лв. 

- Проект „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти” 

Постъпленията са в размер на 8 208 лв. Изразходени са 6 294 лв. 

 - Проект „ Включващо обучение –интегриране на ученици с проблеми за равен 

достъп до образование и проект „Еразъм”. Постъпленията са  в размер на 81 865 лв. Разходите 

по проекта са в размер на 53 440 лв. 

Не изразходените средства са посочени като чужди средства за сметките от ЕС. 

 

Оперативна програма „ Развитие на селските райони”  

По тази програма общината изпълнява два проекта по договори с ДФЗ. 

- проект”Изграждане на канализация в с. Пирне” Обекта е завършен. Предстои 

въвеждане в експлоатация. През 2014 г. няма движение по проекта”.  

- Проект „ Изграждане на ПСОВ с. Пирне . През последното тримесечие на 2014 г. 

постъпиха 124 267 лв. от ДФЗ 50 % аванс. Проведена е процедура по ЗОП. Избран е 

изпълнител. 

 

Бюджетната 2014 г. приключи успешно. Финансовото състояние на общината е стабилно. 

Предлагам на Общински съвет да приеме годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет 

за 2014 година като вземе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

Изготвил : 

Станка Господинова 

Директор на дирекция „ФСДУС” 

 

 

 

Васил Едрев : 

Кмет на община Айтос 

 

 

                                                                                                                                                                           


