
 

 

 
 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 92 92 

http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg  

 

 

Изх.№ 04-12-101/25.10.2022г. 

ДОКЛАД 

на Плана за финансово оздравяване на община Неделино за периода 2020г. -2022г. 

към 30.09.2022г. 

 

Настоящият доклад е разработен в изпълнение на чл. 130з, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с 

приет с Решение № 82 от 29.06.2020 г от Общински съвет Неделино,  план за 

финансово оздравяване и отпуснат временен безлихвен заем от Централния бюджет в 

размер на 3 000 000 лв. с изх. № 08-00-924/03.07.2020 г. на МФ.  

Отчетът има за цел да представи постигнатото към 30.09.2022г., както и да сигнализира 

за сигнализиране за наблюдаваното закъснение в изпълнението или липсата на 

напредък по отделните мерки.  

В приложение към отчета е представена подробна информация в табличен вид относно 

постигнатите резултати по всяка една от мерките заложени в плана за финансово 

оздравяване.  

Справките са изготвени за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г., като съпоставка за 

сравнението са отчетните данни към 31.12.2019 г.. Идеята на така предоставената 

информация е представяне на изпълнението за третото тримесечие на 2022 г. спрямо 

заложените цели в оздравителната програма. 

Финансови показатели към 30.09.2022 г. 

Показател отчет отчет отчет отчет отчет 

 
2018 2019 2020 2021 30.9.2022 

Годишен размер на плащанията 

по дълга 

х 
  

 

  

Приходи 475 059 543 989 721 668 631 582 424 724 

Обща изравнителна субсидия  505 900 625 300 673 100 745 900 782 700 

Размер на приходите и общата 980 959 1 169 289 1 358 768 1 377 482 1 207 424 
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изравнителна субсидия   

Съотношение на плащанията по 

дълга към средногод. размер на 

приходите и общата 

изравнителна субсидия за 

последните 3 години  (до 15%) 

х 0.0% 0.0% 0.0% 

0.0% 

Наличните към края на годината 

задължения за разходи 

х 5 081 137 1 169 503 1 121 246 

1 121 246 

Размер на отчетените разходи  6 533 542 7 524 994 10 232 061 10 918 791 8 384 297 

Съотношение на наличните към 

края на год. задължения за 

разходи към средногод. размер 

на разходите за последните 4 

години. (до 15%) 

х 77.7% 15.1% 12.7% 

12.1% 

Наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи 

х 5 379 810 1 172 848 4 623 941 

3 980 276 

Размер на отчетените разходи  6 533 542 7 524 994 10 232 061 10 918 791 8 384 297 

Съотношение на наличните към 

края на год.  поети ангажименти 

за разходи към средногод. 

размер на разходите за 

последните 4 г.  (до 50%) 

х 82.3% 15.1% 52.5% 

43.0% 

Налични в края на годината 

просрочени задължения 

х 3 139 505 123 630 232 429 

291 182 

Размер на отчетените разходи  x 7 524 994 10 232 061 10 918 791 8 384 297 

Съотношение на наличните към 

края на годината просрочени 

задължения към отчетените за 

последната год. разходи.  (до 

5%) 

Бюджетно салдо 

х 

294 931 

42% 

465 305 

1% 2% 3% 

1 267 542 -456 609 

-2 679 237 

Начислени задължения (облог) с 

приспадната отстъпка за данък 

върху недвижимите имоти 

(ДНИ) за текущата година  

х 30 259 30 259 31 227 

30 827 

Плащания за ДНИ за текущата 

година 

х 22 619 22 619 28 728 

22 595 

Събираемост на данък върху 

недвижимите имоти (ДНИ) 

х 74.8% 74.8% 92.0% 

73.3% 

Начислени задължения (облог) с 

приспадната отстъпка за данък 

върху превозните средства 

(ДПрС) за текущата година  

х 225 825 225 825 245 430 

253 905 

Плащания за ДПрС за текущата 

година 

х 169 675 169 675 237 058 

204 536 

Събираемост на данък върху 

превозните средства (ДПрС) 

х 75.1% 75.1% 96.6% 

80.6% 



Осреднено равнище на 

събираемост на ДНИ и ДПрС 

х 74.9% 74.9% 94.3% 

76.9% 

 

Финансовите  показатели към 30.09.2022г. са  в норма. 

ІІ. Анализ на финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ към 30.09.2022 г.  

1. Размерът на общинския дълг към 30.09.2022 г. възлиза на 3 000 000 лв. в 

т.ч.:  

•  Становище с изх.№ 08-00-924/03.07.2020 г. безлихвен заем от ЦБ за 3 000 000 лв.  

2. Годишен размер  на плащанията по дълга към 30.09.2022 г.  

Към 30.09.2022 г. не е въстановен безлихвения заем. 

3. Наличните задължения за разходи към 30.09.2022 г. – общината се стреми да 

разплаща всички възникнали задължения ввоевременно и да не поема задължения за 

разходи, за които няма осигурен финансов ресурс. 

4. Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи – към 30.09.2022 

г общината се стреми да сключва краткосрочни договори и да не сключва договори, 

които не би могла да реализира финансово. С реализирането на ангажименти по 

договора за сметопочисване, който заема най- голям дял от размера на наличните 

ангажименти към края на периода се забелязва и тенденция в намаление на поетите 

ангажименти.  

 5. Налични просрочени задължения – към 30.09.2022г. община Неделино има 

просрочени задлжения в размер на 232429 лв., които по- голяма част представляват 

задължения по чл.64 от ЗУО дължими към РИОСВ. 

Можем да отбележим, че към 30.09.2022г. общината няма нарушени показател по 

чл.130 а от Закона за публични финанси. 

 

ІІІ. Изпълнение на мерките за оптимизиране на приходите и повишаване на 

събираемостта 

№ Показател §§ от ЕБК Отчет към 

31.12.2019г. 

Отчет към 

30.09.2022г. 

Събрани Отклонение 

от 

заложените в 
плана цели 

към 

30.09.2022г.  
 

повече по-малко 

1. Повишаване 
текущата 
събираемост 
ДНИ 
 

§13-01 22 619 

 

16147  6472 -7049 

2. Повишаване 
събираемост
та на ДНИ 
недобор 
  

§13-01 4672 
 

5477 805  
0 

101    

3. Повишаване 
текущата 
събираемост 

§§13-03 169 675 

 

157584  12091 -41132    



ДПрС 
 

4. Повишаване 
събираемост
та на ДПрС 
недобор 
 

§13 -03 37274 

 

37361  87 -11913    

5. Повишаване 
текущата 
събираемост 
ТБО 
 

§27-07 123 241 

 

57878 0 65363 -50363    

6. Повишаване на 
сумата на 

събраните такси 

от детски 
градини 

 

§27-01 31710 
 

7681 0 24029 -37671 

7. Увеличаване на 
приходите от 

продажба на 

нефинансови 
активи, 

съобразно 

представения 
план 

§40-40 32 442 
 

18723 0 13719 -2089387 

  

Общ ефект от 

мерките за 

разходи 

 
 

 421633 300851 805 -121761 -2237414    

 

Към 30.09.2022 г. общината не е достигнала до размера на заложените в плана за 

финансово оздравяване параметри за увиличаване на приходите от продажба на 

нефинансови активи, съобразно представения план. Това до голяма степен се дължи и 

на възникналото в страната от 13.03.2020 г. извънредно положение. Забелязва се ръст 

при събираемостта на  ДПрС  което се дължи на обвързаността на този данък с 

задължителния ГТП. Забелязва се голямо повишение и в събраните просрочени 

вземания в ДПрС.  От 01.07.2022г до 30.09.2022 г. не са изпращани длъжници към ЧСИ.  

Общината е предприела изпраща съобщения за доброволно плащане на задължения към 

общината и да съставя актове на длъжниците. Таксите на детските гради не се събират. 

Няма интерес към нефинансовите активи на община Неделино. 

ІV. Мерки за оптимизиране и приоритизиране на разходите 

№ Показател §§ от ЕБК Отчет към 

30.09.2019г. 

Отчет към 

30.09.2022г. 

Финансов ефект към 30.09.2022г. Отклонение 

от 

заложените в 

плана цели 

към 

30.09.2022г.  

I; II; III 

повече по-малко 

 Мерки за 

оптимизиране на 

разходите за 

издръжка 

      

1. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

759 "Други дейности 

по култура § 10-11 

Храна 

§10-11 2374 4512 2138 0 2765 



2. Намаление на 

разходите за 

издръжка в дейност 

759 „Други дейности 

по културата § 10-15 

-„Материали“ 

§ 10-15 24903 0 0 24903 -10500 

3. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

759 "Други дейности 

по културата", §10-20 

Външни услуги 

§10-20 94974 126146 31172 0 -45422 

4. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

619 "Други дейности 

по жилищното 

строителство, 

благоустройството и 

регионалното 

развитие", §10-20 

Външни услуги 

§10-20 8198 26080 17882 0 -20132 

5. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

606 "Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната 

мрежа",§10-15 

Материали 

§10-15 5199 6888 689 0 -1561 

8. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

623“ Чистота“§10-16 

„ Вода, горива и 

енергия 

“§10-16 39071 33304 0 5767 -7497 

 Общ ефект от 

мерките за разходи 

 174719 196930 51881 30670 -82348 

 

Към 30.09. 2022 г. ефекта от мерките за оптимизиране на разходите не спазен.  

V. Мерки за отпимизиране на структурата и разходите за персонал 
№ Показател §§ от ЕБК Отчет към 

31.12.2019г. 

Отчет към 

30.09.2022г. 

Планиран фин.ефект от 

повишаване към 30.09.2022г. 

. 

Отклонение от 

заложените в плана 

цели към 

30.09.2022г. 

I; II; III повече по-малко 

 Мерки за 

отпимизиране на 

структурата и 

разходите за 

персонал 

      

1. Намаляване на 

разходите за 

дофинансиране по § 

01-00 „ Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и служебни 

правоотношения“ и § 

02-00 „ Други 

§01-00 

§02-00 

 

57386 

 

43656 0 13730 - 45905 



възнаграждения и 

плащания за 

персонала“ 

 

2. Намаление на 

разходите за 

дофинансиране по § 

05-00 „ 

Задължителни 

осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§05-00 10766 

 

6516 3100 0 3100 

 Общ ефект от 

мерките за разходи 

 68152 50172 3100 13730 -42805 

 

Разходите за персонал, кито включват заплати, възнаграждения, други плащания към 

персонала и осигурителни вноски, представляват почти половината от общите разходи 

на Общината. Отклонението от заложените в бюджета параметри са в резултат на 

привеждане на възнагражденията на заетите на МРЗ в съответствие с размера на 

минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2022 г. Действащата 

структура на общинска администрация Неделино и дейностите, към нея е приета с 

Решение на Общински съвет - Неделино. С последната промяна на заседание на 

общински съвет гр.Неделино от 01.01.2021 г. се извърши намаление на числеността на 

персонала с 5 щатни бройки и промяна на начина на финансирането на 5 щатни бройки: 

от „дофинансиране на държавни дейности” преминаха на финансиране от „държавни 

дейности”- Асистенска подкрепа.  

 

VI.  Погасителни вноски по плана за финансово оздравяване. 

Към 30.09.2022г. не са платени вноските предвидени в плана за финансово оздравяване. 

Усилията на ръководството на общината продължават в посока да се подобри 

ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната 

тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Общият ефект от 

оздравителния план следва да се реализира ефективно в края на периода 2020 – 2022 г.. 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 


