
 

 

 

 

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А 
 

за касово изпълнение на бюджета 

 на Община Алфатар  

към 30.06.2014 г. 
 

         При  изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 

2014г. са спазвани изискванията на ЗДБРБ и ЕБК за 2014г; ЗПФ; решенията на 

ОбС, Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане  на  общинския бюджет и СФУК.  

       С Решение №352/27.06.2014г.на ОбС е приет  уточнения годишен план и 

отчета на общината  към.31.03.2014 г.  

           Бюджетът през второто тримесечие на 2014 г. е актуализиран на 

основание чл.56 от Закона за публичните финанси, както следва: 

1. С писмо № ФРС – 4/28.04.2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери  с       

10 551 лв.  за превоз на ученици. 

2. С писмо №08-00-378/28.04.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура”са 

получени трансфери в размер на 3 074 лв. за първи транш зимно поддържане 

на Републиканските пътища в границите  на общината. 

3. Получени са трансфери от Областна администрация за Евро парламент в 

размер на 8 352 лв., от които  3 324 лв. за ОТП и 5 028 лв. за възнаграждения 

на секционните избирателни комисии.  

4. С писмо № ФО – 10/07.05.2014 г. на МФ е увеличена общата допълваща 

субсидия с 8 907 лв. във връзка с промяна в натуралните показатели във 

функция „Образование”.  

5. С писмо № ФО – 12/22.05.2014 г. на МФ е намалена общата допълваща 

субсидия с 413 лв. във връзка с промяна в натуралните показатели във 

функция „Здравеопазване”. 

6. С писмо № ФО-13/23.05.2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери  с       

8 546 лв. за дезинсекция и преодоляване на разпространението на комарите, 

кърлежите и други вредни насекоми. 

7. С писмо № ФО-14/23.05.2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери  с       

8 205 лв. за подмяна на покривно покритие на Дом за стари хора – Алфатар. 

8. С писмо № ФО –19/10.06.2014 г. на МФ е увеличена общата допълваща 

субсидия с 12 662 лв. във  функция „Образование” за учебници и учебни 

помагала за учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителната 

група в ЦДГ.  

9. От МТСП по проект „Обществена  трапезария” са получени 2 592 лв. 
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10. От МТСП  за периода м.април - м.юни са получени трансфери по НПВЗ в 

ПРБК и ВРБК средства в размер на  18 807 лв. 

11. Увеличение на собствените приходи в размер на 10 256 лв., които 

представляват: 

11.1. Неданъчните приходи:  

 Приходи от дивиденти – рента на НУ с.Алеково – 461 лв.; 

 Други неданъчни приходи – 565 лв. 

 Получени дарения от страната – 1 730  лв., от които: за КЦД – 1 500 лв.;  

за  ОУ гр.Алфатар- 200 лв;   за фолклорен събор „Алфатарски багри”- 30 

лв. 

 През месец юни по проект на ОУ „Христо Ботев”гр.Алфатар  от 

Фондация Америка за България е получена  безвъзмездна целева помощ в 

размер на 7 500 лв. 

 

 Общото увеличение на бюджета за второто тримесечие на  2014г. е в 

размер на 91 539  лв. и представлява: 

Табл.1. 
Приходи Уточнен план  

31.03.2014г. 

Уточнен план  

30.06.2014г. 

Разлика 

1 2 3 4 

1. Имуществени данъци и   неданъчни 

приходи 

 Имуществени данъци 

 Неданъчни приходи 

353 900 

 

116 500 

237 400 

364 156 

 

116 500 

247 656 

10 256 

 

- 

+   10 256 

2. Субсидия от ЦБ 

 Обща допълв. Субсидия 

 Целева за капит.разходи 

 Обща изравн.субсидия 

 Трансфери от ЦБ §3118 

 Трансфери от ЦБ §3128 

 

1 679 867 

1 316 566 

158 500 

186 700 

- 

18 101 

 

1 728 325 

1 337 722 

158 500 

186 700 

16 751 

28 652 

 

+   48 458 

+   21 156 

- 

- 

+  16 751 

+  10 551 

 

3. Трансфери 

 Трансфери от МТСП по НП 

 Получени трансфери, проект 

„Обществена трапезария” 

 Получени трансфери за Евро избори 

2014 

 Получени ср-ва от АПИ І-ви транш за 

зимно поддържане и текущ ремонт на  

Републикански пътища за 2014 г.  

 Предоставен трансфер Депо ТБО 

 

18 095 

24 010 

8 035 

 

 

 

 

 

 

- 13 950 

 

50 920 

42 817 

10 627 

 

 

8 352 

 

3 074 

 

- 13 950 

 

32 825 

18 807 

2 592 

 

- 

8 352 

 

3 074 

4. Временни безлихвени заеми м/у 

бюджетни и ИБСФ 

 

-  30 000 -  30 000 - 

5. Временно съхранявани средства    

6. Бюджетен остатък  443 990 443 990 - 

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 

1+2+3+4+5+6 

2 465 852 2 557 391 91 539 

 

 

 

 



 

Изпълнението на приходите  по видове за първото шестмесечие на    

2014 г. в Община Алфатар  е следното:    

І. ПРИХОДИ 

Табл.2 
Приходи Уточнен  

план 2014 г.  

Отчет към 

30.06.2014 г. 

% изпълн. 

1. Имуществени данъци и   неданъчни 

приходи 

 Имуществени данъци 

 Неданъчни приходи 

364 156 

 

 

116 500 

247 656 

225 804 

 

 

51 586 

174 218 

62,00 

 

 

44,27 

70,34 

2. Субсидия от ЦБ 

 Обща допълв. Субсидия 

 Целева за капит.разходи 

 Обща изравн.субсидия 

 Трансфери от ЦБ §3118 

 Трансфери от ЦБ §3128 

1 728 325 

1 337 722 

158 500 

186 700 

16 751 

28 652 

 

874 790 

735 114 

19 387 

93 551 

- 

26 738 

50,61 

54,95 

12,23 

50,10 

- 

93,31 

3. Трансфери 

 Трансфери от МТСП по НП 

 Получени трансфери, проект 

„Обществена трапезария” 

 Получени трансфери за Евро избори 2014 

 Получени ср-ва от АПИ І-ви транш за 

зимно поддържане и текущ ремонт на  

Републикански пътища за 2014 г.  

 Предоставен трансфер Депо ТБО 

 

50 920 

42 817 

10 627 

 

8 352 

 

3 074 

 

- 13 950 

 

59 888 

42 817 

10 627 

 

8 352 

 

3 074 

 

- 4 982 

 

117,62 

 

4. Временни безлихвени заеми м/у 

бюджетни и ИБСФ 

 

-      30 000 -  32 277 107,59 

5. Временно съхранявани средства  8 072  

6. Бюджетен остатък  443 990 443 990  

7. Наличност в сметка в края на 

периода 

 -  585 355  

8. Наличност в каса в края на периода  -  1 854  

9. Наличност във валутна сметка в 

края на периода 

 -      23  

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 

1+2+3+4+5+6+7+8 

2 557 391 993 035 38,83 

 

       Приходите с общински характер са в размер на 282 486 лв. и 

представляват 28,44 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е 

получената от ЦБ  обща изравнителна субсидия в размер на 93 551 лв, 

получената субсидия за капиталови разходи в размер на 19 387 лв., 

получените средства от МТСП за „Обществена трапезария” – 10 627 лв,  

преходния остатък за местни дейности в размер на 300 624 лв. и 

наличността в края на периода  325 552 лв.със знак /-/. 

   Процентът на изпълнение на собствените приходи на общината към 

30.06.2014 г. е 29,24% спрямо планираните за годината, сравнен със  

същият период на 2013 – 51,14% и 2012- 42.63% . Ниският процент на 



изпълнение сравнен с процента на изпълнение от предходните  години  се 

дължи на получените  50% от  изравнителна субсидия в началото на м.юли, 

които следваше да бъдат получени до 30.06. 2014 г. съгласно ЗДБРБ за    

2014 г. 

Изпълнението на имуществените данъци е 44,27% спрямо 

планираните  за  годината, при 64,56% за 2013 г.  и 46,10% за същия период 

на 2012 г .  

Приходите от данък върху недвижими имоти  представляват  59,68% 

спрямо планираните,  при  53,63% за 2013 г.; данък върху превозните 

средства – 49,30%  и приходите от данък при придобиване на имущество – 

33,83%, при 68,72%  за 2013 г.. Приходите от патентен данък 

представляват 80,20% спрямо годишния план , при 63.33% за същия период 

на 2013 г.                              

През първото шестмесечие  на 2014г. процентът на изпълнение на 

неданъчните приходи е 69,15%, при 43,70% , за същия период на 2013 и 

41.13%  г. за 2012 г. 

През първото шестмесечие на 2014 г. изпълнението на приходите от 

собственост е 68,88% спрямо планираните за годината, при 62,76%, за 2013 

г. и 43.40%  за  2012 г.  Приходите от наем на имущество са 51,63%  спрямо 

планираните,  а приходите от наем на земя – 136,69%  или 27 338 лв.,  при 

13% за същия период на 2013 г.  

През 2014 г. в общината  са сключвани девет  договора  за  отдаване   

под наем на общински мери и пасища и приходите от тях са в размер на     

21 743,94 лв., при  9 329,41 лв. 

Приходите от продажба на дървесина през отчетния период са в 

размер на 25 791 лв., от които  внесеното ДДС е в размер на 4 298 лв.  

 Приходите от общински такси представляват 63,31% спрямо 

планираните за годината, при  51.51% за 2013 г. От тях с най-висок 

процент на изпълнение  са приходите от Такса битови отпадъци  – 70,52%, 

при  59,57% за същия период на 2013 г. Процентното изпълнение  на такси 

детски градини е 46,26%, при  55,09% за 2013 г., такси за административни 

услуги – 47,72%, за технически услуги – 61,68% спрямо планираните.    

Приходите  от такса пазари е 39,66%, или 595 лв.,  при 34,10% за 

същия период на 2013 г. Приходите от такса за притежаване на куче са в 

размер на 161 лв. 

Постъпленията от други общински такси са 38,82% спрямо 

планираните, като в този параграф намират отражение  приходите от  

такса туристи в  Етнографската къща – 276 лв., при 24 лв. за същия период 

на 2013 г. ; приходите от радиоточки –907,20 лв., при 1 108 лв.за 2013 г.  и  

ритуали –  2  483,76 лв.   

Приходите от глоби и  санкции и неустойки  са в размер на 7 069 лв., 

или 70,69% спрямо планираните, при 2 441 лв. и 27,12% за 2013 г..  



Внесено е дължимото  ДДС върху приходите от стопанска дейност 

на общината и дължимото ДДС на общинските такси и приходите от 

продажба в размер на 11 107 лв. 

Приходите от продажба на земя са в размер на 5 729 лв. , от които  

внесеното от тях ДДС е в размер на 1235 лв. 

За първото шестмесечие на 2014 г. са получени дарения от страната 

в размер на 1 730 лв. С тази сума  е актуализиран общинския бюджет в 

приходната и разходната  част, според волята на дарителите. 

Получената субсидия от ЦБ представлява 50,61% спрямо 

планираната, като в т.ч. 54,95% са  приходите от обща допълваща, 50,10% 

от изравнителна субсидия и  12,23% е субсидията за капиталови разходи.  

Същите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г. 

 Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2014 г. е 

38,83 % спрямо планираните за годината.  

Общината  към 30.06.2014 г. е с просрочени вземания в размер на      

170 757 лв., при 200 301лв. за 2013 г. и  142 421 лв. за същия период на 2012 г.  

От тях недобори от минали години  159 515 лв., при 185 973 лв. .за 

същия период на 2013 г., като  в т.ч.са:  такса смет – 99 642 лв., данък 

сгради – 34 492 лв.,данък МПС – 25 298 лв. и пътен данък 83 лв.  

Просрочени са и вземанията от наеми на общинско имущество, които 

в сравнение с гореспоменатите са намалени на 6 084 лв.  от 10 755 лв. за 

2013 г. и 19 028 лв. за 2012 г. От  такси детски градини  просрочията са в 

размер на – 5 158 лв., при 3 573 лв.за 2013 и  2 154 лв за същия период на  

2012 г.  

От началото на годината до момента са заведени двадесет и три 

съдебни дела за принудително събиране на обща стойност 10 061 лв. От тях 

към настоящия момент са внесени 6 524,88 лв. , от които 5 914,39 лв. са от 

ЧСИ и 610,49 лв. от длъжниците. 

От предадените за принудително събиране задължения в  

предходните  години, през 2014 г. са събрани  4 446,29 лв. , от които 3 239,02 

лв. са събрани суми от ЧСИ и само 176,88 от НАП. 

През първото шестмесечие на 2014 г. общо събраните суми от 

задължения са в размер на 10 971,17 лв., от които 9 153,41 лв. са от ЧСИ, 

от НАП – 176,88 и от лица – 1 640,88 лв. 

 

Приоритет  в  работата на общинска администрация  през  годината 

отново ще бъде  повишаване събираемостта на приходите и засилване на 

контролната дейност.   

 

 

 



Разходната част на бюджета  за първото шестмесечие на 2014 г. по 

функции е следната: 

ІІ.РАЗХОДИ 

Табл.3 

ФУНКЦИЯ Уточнен 

план 2014 

Отчет към 

30.06.2014г. 

% изпълн 

1. Изпълн.и законод.органи 

В т.ч. държавни 

          общински   

         дофинансиране 

735 391 

425 896 

309 495 

 

264 239 

149 597 

114 642 

- 

35,93 

2. Отбрана и сигурност 

В т.ч. държавни 

          дофинансиране 

84 028 

83 028 

1 000 

25 041 

25 041 

- 

29,80 

3. Образование 

В т.ч. държавни 

          общински   

         дофинансиране 

540 113 

500 113 

40 000 

- 

279 764 

263 793 

15 971 

- 

51,79 

4. Здравеопазване 

В т.ч. държавни 

          дофинансиране 

19 604 

19 604 

- 

4 940 

4 940 

- 

25,19 

5. Социални дейности 

В т.ч. държавни 

          общински   

          дофинансиране 

552 316 

471 019 

41 297 

40 000  

244 816 

221 418 

20 911 

2 487 

44,32 

6. БКС 

В т.ч. държавни 

          общински   

203 210 

 

203 210 

86 016 

 

86 016 

42,32 

7. Култура и читалища 

В т.ч. държавни 

          общински   

117 030 

83 200 

33 830 

56 557 

45 760 

10 797 

48,33 

8. Др.дейности по икономиката, 

поддържане на пътища 

В т.ч. държавни 

          общински   

218 497 

 

8 546 

209 951 

31 662 

 

- 

31 662 

14,49 

9. Резерв 87 202 -  

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2 557 391 993 035 38,83 

          

Задължителните разходи §1 - §5 са в размер на 480 269 лв. и 

представляват 48,36% от всички разходи на общината по отчета за първото 

шестмесечие на 2014 г.  

Процентът  на изпълнение на разходите за стопанска издръжка е      

49,49 %  от  всички разходи. Средствата за капиталови разходи са в размер на      

21 375 лв., или 2,15 % от разходите на общината.  

От средствата за текуща издръжка с най голям относителен дял са 

разходите за вода, горива и енергия – 117 193 лв., или 35,96%, при  146 172 лв. 

или 40,95% за 2013 г. и разходите за външни услуги – 103 314 лв. / 31,70%/.  

Разходите за храна са в размер на 40 270 лв., или 12,35% от разходите за 

текуща издръжка. Разходите за застраховки, данъци и такси на МПС и 

имотите общинска собственост са в размер 27 156 лв. 



Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” разходите за РЗ и 

осигуровки са в размер на 177 249 лв. или 67,07% от общите разходи. От тях в 

дейност „Общинска администрация” разходите за РЗ и осигуровки  са в 

размер на 140 946 лв. и представляват 33,75% спрямо планираните; в 

дейност”Общински съвет 24 320 лв. или 63,31% спрямо планираните и в 

дейност „Международни програми и споразумения” 4 707 лв.  

В дейност „Държавни служби и дейности” разходите са в размер на 8 

651 лв. и представляват разходи за възнаграждения и издръжка на 

секционните избирателни комисии по време на Евро  избори 2014 г. 

Процентът на изпълнение на разходите за текуща издръжка в дейност 

„Общинска администрация” и „Общински съвет” е  54,58% спрямо 

планираните за годината или 72 614 лв.  В най-голям размер са  разходите за 

външни услуги в размер на 32 612 лв,  следвани от  разходите по параграф     

10-16 Вода, горива, ел.енергия в размер на 21 166 лв и разходи за материали – 

13 910 лв.. В тази функция са и разходите за заведените съдебни дела от 

общината. Разходите за членски внос в различните асоциации и сдружения  са 

в размер на 1 870 лв. Разходите за представителни функции на кмета и 

председателя на ОбС са в размер на 818 лв. 

В дейност „Общинска администрация” капиталовите разходи са в 

размер на 6 768, от които за основен ремонт на к-во с.Чуковец – 3 855 лв.; за 

основен ремонт на адм.сграда с.Цар Асен – 2 913 лв. и разходи за закупуване на 

компютърна техника – 4 836 лв.  

Във функция „Отбрана и сигурност” процентът на изпълнение за 

шестмесечието на 2014 г. е 29,80% спрямо годишния план. Извършените 

разходи за Доброволното формирование в общината са в размер на 847 лв. 

Разходите във функция “Образование” представляват 51,79 % от 

планираните за годината. С най-голям относителен дял в тази функция са 

разходите за ФРЗ и осигуровки, последвани от  разходите за горива за 

отопление.  В  ЦДГ Алфатар и в общообразователните училища е извършена 

промяна на  общата годишна субсидия, поради промяна в натуралните 

показатели.  

Разходите за ЦДГ държавна отговорност са в размер на 84 538 лв. или 

55,24% спрямо планираните за годината, а разходите за издръжка местна 

дейност 15 979 лв., 49,91% спрямо планираните. Приходите от такса детски 

градини за периода са в размер на  4 626 лв., при 5 509 лв. за същия период на 

2013 г. ,а само разходите за храна са в размер на 10 263  лв.  

Разходите в ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар са в размер на 109 209 лв. или 

49,40% от планираните за годината. От тях разходите за РЗ и осигуровки са 

в размер на 90 961 лв. и представляват 83,29% от всички разходи за 

периода.Разходите за стопанска издръжка са в размер на 19 598 лв., от които 

целевите средства са: за храна по НП „С грижа за всеки ученик” в размер на  

1940 лв., 4 348 лв. за безплатни учебници и 4 776 лв. за компенсиране разходите 

на пътуващите учители. Разходите за работно облекло на  персонала на 

учебното заведение са в размер на 960,00 лв. и разходите за СБКО 6 912 лв. 

Отчетените разходи  по бюджета на  НУ с.Алеково са в размер на       

37 263 лв. или 58,60% ,от които 28 067 лв. са разходи за РЗ и 9 196 лв. за 

текуща издръжка. От разходите за текуща издръжка целевите средства са 



за компенсиране превоз на педагогическия персонал в размер на 2 883 лв., за 

безплатни учебни помагала 480 лв. и за храна 2 407 лв.  Разходите за работно 

облекло са в размер на 480 лв. и за СБКО – 1886 лв. 

От получените през отчетния период целеви средства за превоз на 

ученици в размер на  26 738 лв. извършените разходи към 30.06.2014г. са в 

размер на 23 128 лв. 

В дейност „Детско и училищно здравеопазване” разходите са в размер 

на 4 940 лв. и представляват  25,20% спрямо планираните. Същите са само за 

ФРЗ и осигуровки. 

Във функция “Социални дейности” извършените разходи в процент са 

42,83 %  спрямо  планираните за годината. Извършени са на 100% разходите  

по НП “СПОЗ” и разходите по проект „Обществена трапезария”в  размер на 

14 227 лв., от които 10 627 лв. са получените целеви средства и разликата  от 

3 600 лв. е собствения принос на общината за периода.   Изразходваните 

средства за ФРЗ, осигуровки и текущи разходи  по НП „СПОЗ” са в размер на 

6 449 лв. 

Разходите във ВРБК Дом за стари хора  и ЦНСТ са в общ размер на    

156 276 лв. или  45,46% спрямо планираните за годината, от които разходите 

в дейност „ЦНСТ” са в размер на 87 089 лв., разходите в ДСХ 58 515 лв. и 

разходите по програмата за временна заетост 10 672 лв. Разходите за РЗ и 

осигуровки са в размер на 84 514 лв., които представляват 54,07% от всички 

разходи, а разходите за текуща издръжка са в размер на 71 762 лв. или 45,93%. 

Разходите за вода, горива и ел.енергия заемат най-голям относителен дял от 

общия размер на текущите разходи – 42,64%. Разходите за храна  в размер на 

17 414 лв. представляват 24,95%, разходите за външни услуги – 9,93% и 

разходите за материали 11,22 % от текущите разходи. 

За отчетния период разходите за дейност „Кризисен център” са в 

размер на 32 351 лв. или 37,53% спрямо планираните за годината. От тях 

разходите за РЗ и осигуровки са в размер на 20 760 лв., представляващи 64,17% 

от всички разходи. Разходите за текуща издръжка са в размер на 10 669 лв., 

от които разходите за храна са в размер на  3 914 лв., за вода, 

горива,ел.енергия – 3 187 лв., за материали – 2 499 лв.  и разходи за външни 

услуги – 736 лв. Извършеният капиталов разход за подмяна на врати  е в 

размер на 998 лв.  

Разходите за дейност „Домашен социален патронаж” са в размер на     

2 635 лв.  

Във функция „Жилищно строителство, БКС” са отнесени направените 

разходи за улично осветление в размер на 12 407 лв., при 19 407 лв.за същия 

период на 2013 г.  Разходите за консумирана ел.енергия са в размер на 10 411 

лв. и за текущ ремонт 1 839 лв.   

В дейност „Жилищно строителство,  разходите са в размер на              

39 807 лв. или 63,90% спрямо планираните. Разходите за РЗ са в размер на       

9 560 лв. От разходите за текуща издръжка в размер на 22 464 лв. с най-голям 

относителен дял са разходите за данъци, такса битови отпадъци и 

застраховка на общинските имоти  и МПС в размер на 13 805 лв., при 10 828 

лв. за 2013 г. и  разходите за горива на МПС.  



Разходите за дейност „Чистота” са в размер на 36 196 лв., а приходите 

от ТБО са в размер на 66 994 лв. Закупена е косачка за 990 лв. 

В дейност „Обредни домове и зали” извършените разходи за тъжни 

ритуали  са в размер на 1 652 лв. 

В „Други дейности по културата” извършените разходи към    

30.06.2014г., са в размер на 5 019  лв., като разходите за културни 

мероприятия са в размер на 1 776 лв. 

Направените разходи през отчетния период за текуща издръжка на 

„Добруджанска къща” Алфатар са в размер на 2 076 лв., а постъпилите 

приходи в размер на 276 лв.  

Извършените разходи за поддържане на стадиона и подпомагане 

дейността на ФК”Добруджанец” са в размер на 1 810 лв., които са отразени  

в дейност „Спортни бази и спорт за всички”. 

         Предоставената субсидия  на Читалищата е 55% от планираната . 

Същата е предоставяна съгласно разпределението по тримесечие със ЗДБРБ 

за 2014 г. 

Ниският процент на изпълнение – 15,08% във функция „Икономически 

дейности и услуги” се дължи  на планираните в поименния списък разходи за 

ремонт на пътища, за които е сключен договор с изпълнител и предстои 

започване на ремонтните дейности. За зимно поддържане  и снегопочистване  

през отчетния период са извършени разходи в размер на 27 728 лв.  

Към 30.06.2014 г. по сключения договор с лицензиран лесовъд за дейности 

свързани с общинските гори  извършените разходи са в размер на 3 294 лв.  

Разходите в дейност”Др.дейности по икономиката” са в размер на    

890 лв. и представляват разходи за РЗ и осигуровки на техническия сътрудник 

на ОбС. 

През първото шестмесечие на 2014 г. разходите за ДМА, показани в 

Приложение №1  са в размер на 21 375 лв., от които 19 387 лв. са извършени 

разходи със субсидия от РБ  и  1 988 лв. са капиталови разходи финансирани 

със собствени средства. Разходите по обекти са както следва: 

 3 855 лв. – основен ремонт к-во с.Чуковец; 

 2 913 лв. – основен ремонт адм.сграда с.Цар Асен ; 

 998 лв. – подмяна врати в КЦД гр.Алфатар; 

 990 лв. – закупена косачка;  

 4 836 лв. – закупени  компютри в общинска администрация      

гр.Алфатар; 

 7 783 лв. – основен ремонт на гараж гр.Алфатар  

 

През изминалия отчетен период на 2014 г. получените целеви трансфери 

са  както следва:  

ПОЛУЧЕНИ  ЦЕЛЕВИ  ТРАНСФЕРИ  ПО § 31-28  

Табл.4 

Предназначение на ср-вата Получени Изразходв. Остатък 

1. За намал.на пътуващи ученици 26 738 23 128 3 610 

2. Безплатни пътувания ветерани 1 914 - 1 914 

ВСИЧКО: 28 652 23 128 5 524 



През отчетния период е зареден лимит от 1 914 лв. за намалени цени за 

пътувания на ветерани. Поради факта че не са издадени карти за пътуване 

от фирмата превозвач, средствата не  са неусвоени. 

 

         ПОЛУЧЕНИ  ЦЕЛЕВИ  ТРАНСФЕРИ  ПО § 31-18  

Табл.5 

Предназначение на ср-вата Получени Изразходв. Остатък 

1. За дезинсекция и преодоляване на 

разпространението на комарите, 

кърлежите и други вредни насекоми 

8 546 - 8 546 

2. За подмяна на покривно покритие 

на Дом за стари хора – Алфатар 

8 205 - 8 205 

ВСИЧКО: 16 751 - 16 751 

  

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА КОХЕЗИОННИ И СТРУКТУРНИ 

ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД / ИБСФ-3-КСФ/ 

Табл.5 

Наименование на фонда Салдо  

01.01.2014 

Приход Разход Салдо 

30.06.2014 
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”  466 180 855 180 434 887 

2.Разплащателна  Агенция към ДФ 

„Земеделие” 

3 055 561 1 326 3 108 3 053 779 

ВСИЧКО: 3 056 027  182 181 183 542 3 054 666 

 

Подробен отчет за сметки на средствата от Европейските програми е 

даден в Приложение №2 към настоящата обяснителна записка. 

 

Към   30.06.2014 г.  общината  няма  натрупани задължения . Това е в 

резултат на  строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за 

увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите.  

  

  

КМЕТ НА ОБЩИНА: 

                              / Й. УЗУНСКА/   

                 

25.07.2014г.                                                

гр. Алфатар                                                                       

 

 


