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ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ  2020 ГОДИНА 

Публичното обсъждане на отчета на бюджета е 
част от бюджетната процедура и има за цел да 

информира местната общност за изпълнението 
му.
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ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Е ФИНАНСОВИЯТ 
ПЛАН НА ОБЩИНАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА . ТОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА 
СМЕТКА,КОЯТО ПОКАЗВА -КОЛКО И ОТ КЪДЕ 
ИДВАТ НАШИТЕ ПАРИ И ЗА КАКВО СЕ 
РАЗХОДВАТ
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КАКВО ПЛАЩАМЕ И КЪДЕ ОТИВАТ НАШИТЕ ПАРИ

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА                                ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ :                 МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

-данък върху доходите на                                     -данък в/у недвижимите имоти                   

физически лица -данък в/у превозни средства

-данък печалба                                                         -туристически данък

-данък добавена стойност                                  -патентен данък

-глоби от държавни институции                     - данък наследство

- данък при придобиване на 

имущество по дарение,възмезден    начин
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ТАКСИ В ПРИХОД НА МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ:

>БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

>ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПРАТРОНАЖ

>ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ

>ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ И ПОМЕЩЕНИЯ

>ПОЛЗВАНЕ НА  ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ И АРЕНДА

>АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

>ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

>ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ
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ОТ КАКВО СЕ НАБИРАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

ПЕРУЩИЦА 

С приходите от дънъци,такси и доходи от собственост се финансират:

Образование,здравеопазване,социални дейности, административно обслужване,осветление на улици и 
площади,поддръжка на чистотата, озеленяване, културни дейности, подпомагане развитието на спорта.

Възложените дейности на общините се разделят условно в две групи:

Делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Делегирани от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във 
всички части на страната, например- образование, здравеопазване, социално подпомагане и други.

Местни дейности са тези, които се предоставят  в зависимост от потребностите на населението и финансовите 
възможности на общината.Такива са : чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, ремонт на улици, 
разходи за общински съвет, подпомагане на спортни клубове,културни институции, ритуали и други.

Дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата дейности това са дейности за които общината 
поема споделена отговорност. Такива дейности са детските градини в частта на издръжка на заведенията,а 
също  и издръжката на общинска администрация.Дофинансира се и ОУ «Петър Бонев» за приходите от 
наемите на помещения в ОУ ,Исторически музей със събраните приходи от билети и беседи и Читалището за 
духов оркестър.

Делегираните от държавата дейности се финансират с обща субсидия,определена по методика и са остойностени в 
стандарти според категорията община.

Местните дейности се финансират с местни приходи –местни данъци и такси, чийто размери се определят с 
наредба приета от общинския съвет.

За дофинансиране на местните дейности държавата предоставя изравнителна субсидия определена по методика. 
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ОТЧЕТ  КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

 За отчетния период общината е  изпълнила бюджета в частта на собствените приходите в размер на  98.92% от 
плануваните.  При план  884 985 лева са събрани 875 461лева, в това число 56 025 лева получени от АСП 
отчетени в §3619. Приходите от имуществени данъци възлизат на  293 001лева при план 293 892лева –
изпълнение 99.70%.  Събраните неданъчни приходи в размер на  523 666лева, без средствата от АСП, възлизат 
на 98.38% спрямо плануваните 535 068лева. Събраната ТБО за отчетния период е 232 229 лева при план  272 
816лева.

 От 2017 година е въведено разплащане с ПОС устройство в звено «Местни данъци и такси» при община 
Перущица и  се предоставя възможност за  заплащане на  данъци и такси безкасово. Към 31.12.2020г. извършени 
134 трансакции.  

 По § 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ общината е получила трансфер  в 
размер на 4 929 820 лв. в т.ч. - обща субсидия  3 502 478лв.; обща изравнителна субсидия –521 500лв.;субсидия за 
КР -74 000лева, целеви  трансфери субсидии от ЦБ – 837 603лева за  пътни на ученици и ветерани от войните по 
наредба. Възстановени средства на ДБ със знак( - ) 5761лева, в т.ч. 3791лева неусвоени от целеви средства за 
изграждане на подпорна стена от 2019г., 1795 лева възстановени от ПГЛВ „Христо Ботев“ неусвоени  по ФО 
44/2019г., 155 лева неусвоени от основен ремонт на IVто класен път и 20 лева строителен надзор подпорна стена 
.

Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253



Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 03143 2253

 По § 6100 Трансфери между бюджети   са отчетени със знак (+)   367 953 лева в т.ч :

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците – отчетени със знак (-) 146 864 лева в §6102.

 Преведени средства от РИОСВ в размер на 30 520,40 лева от отчисления на община Перущица за програма за 
управление на отпадъците и  за закупуване на двуколесен трактор с оборудване, отчетени в §6101 .

 Трансфери от Агенция по социално подпомагане   по Закона за личната помощ -възнаграждения на лични 
асистенти - със знак (+)     350 262,75лева отчетени в §6101. Отделно има получени авансово средства в размер на 
56 025 лева , които съгласно указание на АСП са посочени в §3619

 Трансфери от Агенция по социално подпомагане  за топъл обяд в криза  - 57 954,80лева  , отчетени в §6101.

 Трансфер от АПИ за зимно поддържане и ремонт на третокласна пътна мрежа -13 812 лева, отчетени в §6101.

 Трансфери от МОН за ОУ Петър Бонев  по РМС №562/6.08.2020г - 612лева, отчетени в §6101.

 Трансфери от МОН за ДГ Тракийче, ОУ Петър Бонев  и ПГЛВ Христо Ботев –спрени месечни помощи –
2072,53лева, отчетени в §6101.

 Трансфери от ДФ“Земеделие“ за ПГЛВ «Христо Ботев»  по програма деминимис плодове и зеленчуци 2020 -
787,50 лева, отчетени в §6101

 Трансфери от Бюро по труда по програма грижа в домашна среда  в Община Перущица- със знак (+)   38 075,27 
лева отчетени в §6105

 Трансфери от Бюро по труда по регионална програма  в Община Перущица- със знак (+)   15 221,33 лева 
отчетени в §6105

 Трансфери от Бюро по труда по программа за осигуряване на заетост  в ПГЛВ”Христо Ботев”- със знак (+)   
5 496,99лева 
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 По § 6200 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС са отчетени средства със знак  ( - )  в 
размер на 4 979 лева за съфинансиране на проект «Работа»  и «Топъл обяд» съгласно решения  на Общинския 
съвет - неверифицирани средства по приключили проекти както и 4 950 лева възстановени средства на 
ДФ“Земеделие“ по наложена финансова корекция от 2018г. на проект по ПРСР програмен период 2007-2013г. и 
след решение на ВАС.

 По § 6400 Получени трансфери от ПУДООС са отчетени средства в размер на 4626 лева по одобрени 
проекти в община Перущица от 2019г.

 По § 7200 Предоставена възмездна финансова помощ – възстановени суми – са отразени  със знак (-) 
средства в размер на 20 000 лева предоставени на  МИГ Перущица – Родопи, съгласно решение на общински 
съвет, и със знак + възстановените от МИГ средства , което общо параграф 7200 е «0»

 По § 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС-48 343 лева В този 
параграф са както възстановени средства по проекти така и средства  предоставени с решение на Общински 
съвет Перущица. Възстановени са предоставени  заеми  съгласно решение на общински съвет   от 2019г.   от 
ПГЛВ «Христо Ботев»  по проект ЕРАЗЪМ + в размер на  17 472 лева. Възстановени са предоставени заеми в 
размер на 52 871,12 лева от проект „Работа” по ОП „РЧР” и „Топъл обяд“  по ОП „Храни“. Предоставени  са 
заемообразно  средства в размер на 22 000 лева по  проект „Патронажна грижа  за възрастни хора и лица с 
увреждания  в Община Перущица ” по ОП "Развитие на човешките ресурси " 2014-2020г. 

 По § 8800 Събрани  средства и извършени плащания за сметка на други бюджета, сметки и фондове-
това са средства по проекти на второстепенните разпоредители с бюджет –ДГ»Тракийче» ,ПГЛВ «Христо 
Ботев» и ОУ «Петър Бонев» в бюджетната сметка  са отразени със знак (+)   12 168лв.



Структурата на  разходите към 31.12.2020г. по 
бюджета е :

1.За заплати на персонала по трудови,приравнени на
трудовите и служебни правоотношения и 
осигуровки са изразходвани  66,83 % от общите 
разходи

2.За издръжка  на всички мероприятия  са 
изразходвани 21,98 % 

3.За  капиталови разходи  -8,18 %от общия размер на 
бюджета
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Разходите  към 31.12.2020г. по дейности  е както 
следва:

За Образование- 48 %

За БКС-11%

За ОбА ,ОбС, - 14%

За Социални дейности-11%

За Др.дейности по икономиката -3%

За Спорт,култура,туризъм -6%

За Отбранително мобилизационни дейности -5%

За Здравеопазване-2%
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По функции структурата  на разходите по отчет на   

бюджета  2020 е следната :

Функции Дейности държавни местни 

Общи 
държавни 
служби 

Общинска 
администр. и 
Общински 
съвет

449594лева 328105лева

Отбрана и 
сугурност

Дежурни,МК
МПП

262 578лева 6337лева

Образование ДГ,ОУ, ПГЛВ 2 544 641лева 129 937лева
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Здравеопазва
не

Училищно 
здравеопазв.,д
етски ясли и 
млечни кухни

131 295лева 0

Социално 
осигуряване,

подп.и грижи

ОП”Социален 
патронаж”

486 405лева 150 732лева

Жилищно 
строит. БКС и 
опазване на 
околната 
среда

Др.дейности 
по 
благоустроя-
ване,осветлен
ие,чистота

0 600 740лева
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Почивно 
дело,култура, 
религиозни 
дейности

Читалище,

Музей,др. 
дейности по 
културата

Издръжка на 
спортни 
съоръжения, 
Подпомагане на 
спортни 
клубове,под-
дръжка 
гробище

201 798лева 162 019лева

Икономическ
и дейности и 
услуги

Ремонт  на 
пътища, туризъм, 
др.д.по 
икономиката

0 152 383лева
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Отчетени са  изразходвани средства   по функици както 
следва:

1.Във функция “Общи държавни служби” -
Възнаграждения и осигуровки на персонала в дейност 
Общинска администрация, общински съвет и  
издръжката на същите 

2.Във функция “Отбрана” –денонощни 
дежурни,изпълнители по охрана пунктове за 
управление,офис военен отчет,местна комисия за 
борба срещу противообществени прояви на малолетни 
и непълнолетни,районни полицейски инспектори
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3.Във функция “ Образование”-възнаграждения и осигуровки 
от работодателите за персонала в ДГ ,ОУ,ПГЛВ, издръжката 
на децата в подготвителни групи в ДГ, цялостната издръжка 
на ОУ включващо средства за осигуряване на целодневна 
организация на учебния процес на обхванатите ученици от 
I-VIІ клас,средства за подпомагане храненето на децата от I-
IVклас, средства за извънкласни форми и дейности.

4.Във функция “Здравеопазване”-възнаграждения и 
осигуровки на персонала в детски ясли,здравни кабинети и 
персонала в млечни кухни,здравен медиатор.
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5.Във функция “Социално осигуряване,подпомагане и грижи”-
цялостна издръжка на Общинско предприятие “Социален 
патронаж” включващо възнаграждения и осигуровки на 
персонал,издръжка социален патронаж, издръжка на клуб на 
пенсионера  и издръжка на програмите за временна заетост и 
механизъм лична помощ. 

6.Във функция”Жилищно строителство, Благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда” са средства за 
възнаграждения и осигуровки на персонала зает с охрана на 
сметище, осветлението на улици и разхода на вода за улични 
чешми. Средствата  от такса битови отпадъци се изразходва за 
дейностите по извършване на сметосъбирането и 
сметоизвозването в общината по приета  план-сметката на такса 
битови отпадъци  за 2020г.
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7.Във функция”Почивно дело,култура,религиозни дейности” е издръжката 
на Читалището и Исторически музей. Изразходвани  са   средства за 
провеждане на мероприятия свързани с Културния календар на общината  
както и издръжката на Мултифункционална спортна зала,субсидиите на 
спортни клубове на територията на общината и поддръжката на гробище.

8. Във функция “Икономически дейности и услуги”- са изразходвани 
средства  за ремонт на общински път Йоаким Груево- Перущица-
Скобелево и зимно поддържане на пътища,възнаграждения и осигуровки 
на персонала зает в Туристически информационен център. В дейност 
Други дейности по икономиката са  средствата за  обработка на 
безстопанствени кучета, средства за консултиране и актуализиране на 
проекти  за кандидатстване , средства за застраховка на имоти публична 
общинска собственост, средства за изработване на Общински План за 
Развитие 2021-2027  и др.
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През 2020г. Общината работи по следните проекти със 
Европейски средства :

Проект“Предоставяне на топъл обяд“ по Оперативна 
програма “ За храни и/или основно материално 
подпомагане” до 30.04.2020г. 

До 31.12.2020г.продължи партньорството по проект Нова 
възможност за социално подпомагане и независим живот по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания” По Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020г
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 ДГ «Радост« и ДГ «Тракийче» са  бенефициенти по проект  

«Активно приобщаване  в системата на предучилищното 
образование» по ОП «Наука и образование за интелигентен 
разстеж»/НОИР/

 ОУ «Петър Бонев« е бенефициент по проект  «Подкрепа за успех»  
и проект  «Образование за утрешния ден»

 ПГЛВ «Христо Ботев« е бенефициент по проект «Подкрепа за 
успех»по ОП НОИР  и схеми за подпомагане на единно плащане, 
зелени и други от ДФ»Земеделие»
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Благодаря за 
вниманието !


