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Изх.№ 04-12-6/22.02.2022г. 

ДОКЛАД 

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

За четвърто тримесечие на 2021г. 

 

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 през четвъртото тримесечие на 2021 г., както и да сигнализира 

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 01.10.2020 г. – 31.12.2020 

г., като съпоставка за сравнението са отчетните данни към 31.12.2019 г., които са взети 

за база при разработването на плана. Идеята на така предоставената информация е 

представяне на изпълнението за четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо заложените 

цели в оздравителната програма. 

Основните стълбове, които бяха заложени в Плана за финансовото оздравяване на 

община Неделино в приходната част бяха следните: 

 Текуща събираемост от ДНИ /данък недвижим имот/ 

 Текуща събираемост от ДПрС /Данък превозни средства/ 

 Текуща събираемост от ДНИ недобор 

 Текуща събираемост от ДПрС недобор 

 Увеличаване на приходите от продажба на нефинансови активи, съобразно 

представения план 

 

Приходи от текущата година за четвъртото тримесечие 
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1. Приходи от ДНИ за четвъртото тримесечие на 2021г. са в размер на 39279 лева 

главница. За същия период на 2019г. са в размер на 22 619 по главница лева 

увеличение – 16 660 лева спрямо 2019г. по главница. 

2. Приходи от ДПрС за четвъртото тримесечие на 2021г. са в размер на 267 071 лв. 

главница, за същия период на 2019г. са в размер на 169 675 лв. главница или 

ръст с 97 396 лева главница повече спрямо 2019г. 

 

Приходи от недобори за четвърто тримесечие 

1. ДНИ: 2021г. 16684 лева, 2019г. – 31 164 лв. или по-малко в приходите  с 14 480 

лева. 

2. ДПрС: 2021г. 62535 лева, 2019г. - 229 325 лв. или по-малко в приходите  с 

166 790 лева. 

 

Увеличаване на приходите от продажба на нефинансови активи 

Не е постигнат очакваният финансов ефект от мерките свързани с  повишаване 

на приходите от продажба на нефинансови активи. Това до голяма степен се 

дължи и на възникналото в страната извънредно положение.  

Финансови показатели към 31.12.2021 г. 

Показател отчет отчет отчет отчет 2021 

  2017 2018 2019 31.12.2020 

Годишен размер на 

плащанията по дълга х х     

 

Приходи 783 830 475 059 543 989 643 387 

628897 

Обща изравнителна субсидия  505 900 505 900 864 400 637 100 

745900 

Размер на приходите и 

общата изравнителна 

субсидия   1 289 730 980 959 1 408 389 1 280 487 

1374797 

Съотношение на 

плащанията по дълга към 

средногод. размер на 

приходите и общата 

изравнителна субсидия за 

последните 3 години  (до 

15%) х х 0,0% 0,0% 

 

Наличните към края на 

годината задължения за 

разходи х х 5 081 137 1 1475 20 

 

Размер на отчетените разходи  6 724 353 6 533 542 7 524 994 10 232 061 

10918791 

Съотношение на наличните 

към края на год. 

задължения за разходи към 

средногод. размер на 

разходите за последните 4 

години. (до 15%) х х 77,7% 14,8% 

 

Наличните към края на 

годината поети ангажименти 

за разходи х х 5 379 810 1 172 848 

4678047 

Размер на отчетените разходи  6 724 353 6 533 542 7 524 994 10 232 061 

10918791 

Съотношение на наличните 

към края на год.  поети 

ангажименти за разходи 

към средногод. размер на 

разходите за последните 4 г.  х х 82,3% 15,1% 

 



(до 50%) 

Налични в края на годината 

просрочени задължения х х 3 139 505 123 630 

232429 

Размер на отчетените разходи  х x 7 524 994 10 232 061 10918791 

2% 

Съотношение на наличните 

към края на годината 

просрочени задължения 

към отчетените за 

последната год. разходи.  

(до 5%) х х 42% 

1% 

 

 

Бюджетно салдо х 294 931 465 305 1 267 542 

-456669 

Начислени задължения 

(облог) с приспадната 

отстъпка за данък върху 

недвижимите имоти (ДНИ) 

за текущата година  х х 30 259 31 227 

30827 

Плащания за ДНИ за 

текущата година х х 22 619 28 728 

22595 

Събираемост на данък върху 

недвижимите имоти (ДНИ) х х 74,8% 92,0% 

73% 

Начислени задължения 

(облог) с приспадната 

отстъпка за данък върху 

превозните средства (ДПрС) 

за текущата година  х х 225 825 245 430 

253905 

Плащания за ДПрС за 

текущата година х х 169 675 237 058 

204536 

Събираемост на данък върху 

превозните средства (ДПрС) х х 75,1% 96,6% 

81% 

Осреднено равнище на 

събираемост на ДНИ и 

ДПрС х х 74,9% 94,3% 

77% 

 

 

ІІ. Анализ на финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ към 31.12.2021 г.  

1. Размерът на общинския дълг към 31.12.2021 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 31.12.2021 г.  

Към 31.12.2021 г. не е въстановен безлихвения заем. 

3. Наличните задължения за разходи към 31.12.2021 г. – са намалели драстично 

спрямо наличните към края на 31.12.2019 г. задължения за разходи. Това се дължи на 

разплатените с предоставения временен безлихвен заем от ЦБ задължения и 

своевременното плащане на всички нововъзникнали във връзка с дейността на 

общината задължения. Към 31.12.2021г. са в размер на 1 1475 20 лева спрямо 5 379 810 

лева за същия период на 2019г. . 



4. Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи – към 31.12.2021 

г общината съумява да намали поетите си ангажименти на 37,6 %, спрямо 31.12.2019г. 

– 82,3%. Възникналите ангажименти за разходи през текущата година са по-малко от 

реализираните. Като се има в предвид че около 50% от стойността на нововъзникналите 

ангажименти към 31.12.2021 г. представлява сключеният договор за СМР, средствата за 

което бяха предоставени от Централния бюджет към 31.12.2021 г..  

 5. Налични просрочени задължения – видно от приложената таблица .Намалението 

на поетите ангажименти към 31.12.2021 г. спрямо 31.12.2019 г. . Всички просрочени 

задължения към доставчици бяха разплатени с отпуснатия временен безлихвен заем от 

Централния бюджет. Нивото  на просрочените задължения е в определения таван от 

5%. Просрочените задължения са в размер на 232 429 лв.. Бюджетното салдо по отчет 

към 31.12.2021 г. е положителна величина и е в размер - 456 669 лв. 

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

събираемостта 

№ Показател §§ от ЕБК Отчет към 

31.12.2019г. 

Отчет към 

31.12.2021г. 

Събрани Отклонение 

от 
заложените в 

плана цели 

към 
31.12.2021г.  

I; II; III; IV 

повече по-малко 

1. Повишаване на 
събираемостта 

на ДНИ  

§13-01 22 619 
 

22 595 0     24 -660 

2. Просрочените 

вземания от 
ДНИ, за които 

Общината е 

предприела 
мерки по 

принудително 

събиране.  

§13-01 4672 

 

16684 12012  

0 

 

11439 

3. Повишаване на 

събираемостта 

на ДПрС 

§§13-03 169 675 

 

204 536 34861 0 24236 

4. Просрочените 
вземания от 

ДПрС, за които 
Общината е 

предприела 

мерки по 
принудително 

събиране 

§13 -03 37274 
 

62 535 25261 0 11723 

5. Постъпления от 

Окончателен 
годишен 

(патентен) данък 

без данък върху 
таксиметров 

превоз на 

пътници (§01-
03) 

§01-03 6 018 

 

5277 0 741  

6. Пастъпления от 

Данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и 
възмезден начин 

(§13-04) 

§13-04 20 844 

 

-75106 0 -54262  

7. Постъпления от 

Туристически 
данък (§13-08) 

§13-08 306 

 

250 0 56  

8. Повишаване на 

събираемостта 
на ТБО 

§27-07 123 241 

 

166230 27902 0 8917 

9. Просрочените 
вземания от 

ТБО,  

§27-07 15087 
 

0 0 0  



10. Постъпления от 

за ползване на 

домашен 
социален 

патронаж и 

други общински 
социални услуги 

§27-04 19532 

 

19 454 78 0  

11. Постъпления от 

ползване на 
пазари, 

тържища, 

панаири, 
тротоари, 

улични платна и 

др. 

§27-05 3806 

 

2458 0 1348  

12. Постъпления от 
приходи и 

доходи от 

собственост 
(§24-00) 

§24-00 9 054 
 

27 896 18 842 0  

13. Повишаване на 

сумата на 
събраните такси 

от детски 

градини 
 

§27-01 31710 

 

27126 0 4584 -15574 

14. Увеличаване на 

приходите от 

продажба на 

нефинансови 

активи, 
съобразно 

представения 

план 

§40-40 32 442 

 

16619 0 15823 -183381 

  
Общ ефект от 

мерките за 

разходи 
 

 

 496280 312454 118956 -31686 -143300 

 

Към 31.12.2021 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. Много от 

търговците упражнаващи патентна дейност не откриха дейността си. Хотелите и 

частните квартири на територията на общината също не стартираха дейност. Част от 

общинското имущество, което се отдава под наем остана не заето. 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. Повишаване на събираемостта на ДНИ  и повишаване на 

събираемостта на просрочениет вземания от ДНИ. Също така се забелязва и 

увиличение  на приходите  от данък при придобиване на имущество по дарения и 

възмезден начин, но въпреки това те не достигат до определеното в плана ниво. 

Общината активно изпраща съобщения за доброволно плащане на задължения към 

общината. Към 31.12.2021 г. са изпратени 635 бр..  

 

ІV. Мерки за оптимизиране и приоритизиране на разходите 

№ Показател §§ от ЕБК Отчет към 

31.12.2019г. 

Отчет към 

31.12.2021г. 

Финансов ефект към 31.12.2021г. Отклонение 

от 

заложените в 

плана цели 

към 

31.12.2021г.  

повече по-малко 



I; II; III; IV 

 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 38290 35916 0 -36752 

2. Намаление на 

разходите за 

издръжка в дейност 

759 „Други дейности 

по културата § 10-15 

-„Материали“ 

§ 10-15 24903 55159 30256 0 -37256 

3. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

759 "Други дейности 

по културата", §10-20 

Външни услуги 

§10-20 94974 120255 25281 0 -42281 

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 16965 8767 0 -11767 

5. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

606 "Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната 

мрежа",§10-15 

Материали 

§10-15 5199 17960 12811 0 -15811 

8. Намаляване на 

разходите за 

издръжка в дейност 

623“ Чистота“§10-16 

„ Вода, горива и 

енергия 

“§10-16 39071 36443 0 2628 321 

 Общ ефект от 

мерките за разходи 

 174719 285072 113031 2628 -143546 

 

Към 31.12. 2021 г. ефекта от мерките за оптимизиране на разходите е не спазен.  

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

31.12.2019г. 

Отчет към 

31.12.2021г. 

Планиран фин.ефект от 

повишаване към 31.12.2021г. 

. 

Отклонение от 

заложените в плана 

цели към 

31.12.2021г. 

I; II; III; IV 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 

възнаграждения и 

плащания за 

персонала“ 

 

§01-00 

§02-00 

 

57386 

 

80088 22702 0 - 65602 

2. Намаление на 

разходите за 

дофинансиране по § 

05-00 „ 

Задължителни 

осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§05-00 10766 

 

13866 3100 0 - 10822 

 Общ ефект от 

мерките за разходи 

 68152 93954 25802 0 -76424 

 

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 01.01.2021 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. Тази промяна в структурата и оптимизиране 

числеността на персонала е с цел подобряване организацията на работата на 

общинската администрация и изпълнение на приетите мерки в Плана за финансово 

оздравяванена общината. Предстои внасяне в Общински съвет гр.Неделино промяна на 

структурата на общинска администрация гр. Неделино. 

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 

 



 


