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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 ПРАТРОАЖ

>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 от 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, 
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.

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 31.12.2018 ГОДИНА

 I.Приходи по бюджет

 За отчетния период Общината е  изпълнила бюджета в частта на собствените приходите в 
размер на  106% от плануваните  при план  734 663 лева са събрани 780 266лева. Приходите от 
имуществени данъци възлизат на  207 077лева при план 183 192лева – изпълнение 113%.  
Събраните неданъчни приходи в размер на  573 189 лева възлизат на 104% спрямо плануваните 
551 471лева. Събраната ТБО за отчетния период е 260 643 лева при план  226 211лева т.е 115% от 
плануваните.

 1.По § 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ общината е 
получила трансфер  в размер на 3 384 391 лв. в т.ч. - обща субсидия  2 875 034лв.; обща 
изравнителна субсидия –407 900лв.;субсидия за КР -47 400лева, целеви  трансфери субсидии от 
ЦБ – 43 102лева, за присъдена издръжка и пътни на бъбречно трансплантирани;  пътни на 
ученици и ветерани от войните по наредбата -16 623 лева и възстановени средства на ЦБ  със 
знак (-) 5 668 лева.
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 2.По § 6100 Трансфери между бюджети   са отчетени със знак (+)   523 066лева в т.ч :

 От МТСГ за изплащане възнаграждения по програма ”От социални помощи към осигуряване 
на заетост” – 25 840 лв. от тях 23 118,62 получени за работещите в  община Перущица и 2721,32 
получени  за работника в  ПГЛВ „Христо Ботев”;

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците – със знак (-) 67 866лв.

 Получени трансфери от РИОСВ в размер на 225 700 лева по чл.20 и 22 от  Наредба №7 от 
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията изисквани при депониране на отпадъци.

 Получени трансфери от Агенция по социално подпомагане  по ПМС 332/2018г. за устойчивост 
на проект»Независим живот»за възнаграждения на лични и социални асистенти и домашни 
помощници в размер на  279 016,56лева  

 Получени трансфери   от МОН във връзка със закона за семейни помощи за деца в размер на 
8 490,93лева в това число  :

 за ДГ Радост - в размер на 643,33 лева 

 за ДГ Тракийче- в размер на 874,00 лева

 за ОУ Петър Бонев - в размер на 3400,74 лева            

 за ПГЛВ Христо Ботев- в размер на 3572,86 лева
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 Получени трансфери   от МОН за осигуряване на ученически шкафчета в ОУ «Петър Бонев» в 
размер на 4 120,00лева

 Получени трансфери от МОН за изграждане на WIFI мрежа в размер на 20 089,99лева в това 
число  :

 за ОУ Петър Бонев - в размер на 10 050,00 лева            

 за ПГЛВ Христо Ботев- в размер на 10 039,99 лева

 Получении помощи в размер на 504.90 лева от ДФ»Земеделие» за ПГЛВ Христо Ботев за 
компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния 
период .

 Получени средства от Агенция «Пътна инфраструктура в размер на 3453 лева в това число 1151 
лева първи транш  за зимно поддържане 2018г  и 2 302лева за текущ ремонт по споразумение от 
2017г. 

 Възстановени на Агенция «Пътна инфраструктура» неусвоени  средства по споразумение  през 
2017г. за текущ ремонт в размер на 855,67 лева отразени със знак (-). 

 Получена минимална държавна помощ   от Агенция за хора с увреждания по сключен договор 
от 20.07.2018г. по проект «Подобряване и осигуряване на безопасни условия на труд на лица с 
трайно намалена работоспособност» в размер  на 24 573  лева, в това число 18 573,00 лева за 
Общинска администрация и  6000 лева за ОП «Социален Патронаж»
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 По § 6200 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС са отчетени - със знак (-) 
2062 лв.  в т.ч  съфинансиране  от местни приходи на неверифицирани разходи по следните 
проекти  : 

 Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА” BG05М9ОP001-2.002.0138 
- С001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. приключи  2017г. 
неверифицирани разходи на бюджета в размер на 864,03лв. предоставени от временно 
свободните средства в делегираните дейности.  

 Проект BG05FMOP001-3.002-0118-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на 
община Перущица“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане съфинансиран от „Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица“ неверифицирани разходи на бюджета в размер на 5,50лв. предоставени от 
временно свободните средства в делегираните дейности. 

 Проект „Изграждане на зона за спорт, включваща мултифункционално игрище и 
фитнес на  открито” по ПРСР 2007-2013г. приключил  2015г. неверифицирани разходи на 
бюджета в размер на 1 185,91лв предоставени от временно свободните средства в делегираните 
дейности.  

 Проект „Рехабилитация на детска площадка,доставка и монтаж на нови съоръжения за 
игра и отдих в кв.40” по ПРСР 2007-2013г.  приключил  2015г. неверифицирани разходи на 
бюджета в размер на 4,49лв. предоставени от временно свободните средства в делегираните 
дейности.  

 Проект „Основен ремонт ни реконструкция на покрив и подпокривно пространство на 
културен дом ” по ПРСР 2007-2013г.  приключил  2015г. неверифицирани разходи на бюджета в 
размер на 1,88лв. предоставени от временно свободните средства в делегираните дейности. 
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 По § 6701   Трансфери  между бюджети и сметки за средствата от ЕС – са отчетени  17 346  
лева отразени  със знак (+)    средствата прехвърлени с решение №  8/26.02.2018г. на Общински 
съвет от набирателната сметка.

 По § 7200 Предоставена възмездна финансова помощ – възстановени суми – са отразени  
със знак (-) средства в размер на 11 000 лева представляващи : отчетени  9 000 лева отразени  
със знак (+)    възстановени от ТД Върховръх, които са  били предоставени  като заем съгласно 
решение на Общински съвет от 2016г. и 20 000лева отразени  със знак (-)    предоставени  като 
заем съгласно решение на Общински съвет на МИГ Перущица – Родопи.

 По § 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС- т.е  
възстановени заеми  предоставени  от общината по проекти  съгласно заповед на кмета   в 
размер на  94 846лева

 По § 8300 Заеми от банки и други лица в страната – отчетени средства в размер на 53981 
лева със знак (-) погасен кредит   който изтеглихме през   2017г.

 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 –
ПГЛВ и ОУ и  в бюджетната сметка  са в размер на  63 250лв. отразени със знак (+) . 

 По § 9310 Чужди средства от други лица - са отразени   средства в размер на 1 000 лева 
погрешно постъпили на 28.12.2017г. в прихода прехвърлени в набирателна сметка.
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 Изпълнението на разходната част  на бюджета е 87 % При план 5 137 647лв. са изразходвани   
4 452 919лв. За заплати  и осигуровки  на персонала по трудови и служебни правоотношения 
при планувани  за годината в §0100, §02 00,§0500 – 3 056 349лв. са изразходвани 2 939 683 лв. –
96%  спрямо годишния план  и 66,02 % от целия  отчетен бюджет са за заплати и осигуровки. 
За издръжка по § 10 00 при планувани за годината 1 628 588 лв. , са изразходвани  1 089 298лв. –
67 % спрямо годишния план. 

 Наличността  по банковата сметка на общината към 31.12.2018г. е :

 По бюджетна сметка  - 722 112,95 лева в това число от държавни дейности 542 386,10 лева  и от 
местни дейности – 179 726,85 лева 

 По сметка за средства от РА- 0 лева 

 По сметка за средства от КСФ- 49 335,67 лева

 По сметка на ОУ Петър Бонев по проекти – 0лева

 По набирателна сметка – 26 813,17лева 
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Структурата на  разходите към 31.12.2018г. по 
бюджета е :

1.За заплати на персонала по трудови,приравнени на 
трудовите и служебни правоотношения и 
осигуровки са изразходвани  66,02 % от общите 
разходи 

2.За издръжка  на всички мероприятия  са 
изразходвани 24,46 % 

3.За  капиталови разходи  -6,37 %от общия размер на 
бюджета
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Разходите  към 31.12.2018г. по дейности  е както 
следва:

За Образование-51 %

За БКС-8%

За ОбА ,ОбС, избори- 12%

За Социални дейности-12%

За Др.дейности по икономиката -5%

За Спорт,култура,туризъм -7%

За Отбранително мобилизационни дейности -2%

За Здравеопазване-3%
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 Средства  от Европейския съюз

 Община Перущица е бенефициент по  договори с  разплащане през 2018г. а именно :

 1. Проект BG05FMOP001-3.002-0118-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община 
Перущица“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 
съфинансиран от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“.

 2. Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА” BG05М9ОP001-2.002.0138 - С001 по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  със стойност на договора е 498 081,24 лв. 
Проекта приключи  на 31.01.2018г.

 3. Проект „РАБОТА”по договор за безвъзмездна помощ BG05M90PО01-1.028-0001 по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  който стартира на 1.07.2018г.По него има наети  7броя персонал.

 ПГЛВ «Христо Ботев« е бенефициент по   договори  с разплащане през 2018г. а именно:

 1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията 
им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ 

 2.Проект BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията можем повече» и партньор на СФ»ИНДИ РОМА»

 3.Проект BG05M2OP001-3.002-0320 „Ученически практики»

 4.Проект "Равен шанс за европейска кариера във винаро-лозарството" № 2018-1-BG01-KA102-047293 KA102/VET-
258/12.06.2018год. по програма ЕРАЗЪМ + на ЕС

 Директни плащания от РА за площ  СП 2018 /Схема за обвързано подпомагане за плодове/ и/Зелени 2018 год.
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ОУ «Петър Бонев» е бенефициент по  договор с  разплащане през 2018г. а именно :

1.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ 

2.Проект BG05M2OP001-3.002-0320-С01 „Заедно в различията можем повече»с отделна  банкова сметка и партньор 
на СФ»ИНДИ РОМА»

Движението на средтва по проекти е :

 Сметки за средства от Европейския съюз финансирани от РА към ДФЗ:

 1.Начално салдо на 1.01.2018г. - 0лева

 2.По прихода - 7 793лева

 3.По разхода- - 7 793лева 

 4.Остатък към 31.12.2018г.         - 0лева

 Сметки за средства от Европейския съюз финансирани по ОП Национален фонд

 1.Начално салдо на 1.01.2018г. - 34 631лева 

 2.По прихода – - 172 372 лева

 3.По разхода- - 157 667 лева

 4.Остатък към 31.12.2018г.         - 49 336лева
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Бюджета  на общината  се изпълняваше при спазване на:

 Закон за публичните финанси 

 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 Перущица 

 ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018;

 ФО 1 /9.01.2018г. на Министерство на финансите а съставянето и изпълнението на 
общинските бюджети и сметките за средства от Европейския съюз за 2017г.

 Сключени договори и поетите ангажименти ; 

 Общински план за развитие на общината 2014-2020г.

 Ангажиментите  на общината за устойчивост по приключили проекти
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Благодаря за 
вниманието !


