ДОКЛАД
КЪМ СБОРНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА КНЕЖА КЪМ 31.12.2018 г.

СЪОТВЕТСТВИЕ
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Кнежа за периода
01.01.2018 - 31.12.2018 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси,
Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 годна, ПМС № 332/
22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.,
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа и
ДДС № 08/21.12.2018 г. на Министерството на финансите за Годишното счетоводно
приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните
ведомости и други отчетна информация за 2018 г., както и публикуване на годишните
финансови отчети за 2018 г. на бюджетните организации, други нормативни документи,
писма и указания на Министерство на финансите.

ПРИОРИТЕТИ
И през 2018 г. Община Кнежа се стремеше да осигури финансов ресурс за
приоритетните направления чрез ефективно и икономично разходване на бюджетните
средства, строга финансова дисциплина за недопускане на поемане на задължения без
осигурен финансов ресурс. Финансирането на разходите се извършва в съответствие с
постъпилите общински приходи, субсидии от централния бюджет, приходите от трансфери и
дарения. Спазиха се изискванията за приоритетни плащания и изпълнение на програмите в
социалната сфера, образованието и здравеопазването. Работеше се усилено по усвояването на
средства по Оперативните програми на Европейския съюз.

І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Бюджетът на Община Кнежа за 2018 година, одобрен от Общинския съвет с Решение
№ 554 по Протокол № 52 от 30.01.2018 година е в размер на 11 112 033 лв., разпределени както
следва:

ОБЩО ПРИХОДИ
1.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
1.1. Приходи, помощи и дарения
1.2. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ
1.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи
1.4. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други

11 112 033
6 556 914
65 218
6 241 884
35 782
- 98 232

бюджети, сметки и фондове
1.4. Остатък в левове по сметки от предходен период
2.

ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР
2.1. Приходи, помощи и дарения

312 262
4 555 119
3 891 110

2.2. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности
от ЦБ
2.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи
2.4. Трансфери между бюджети

839 000
160 818
-267 728

2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз
2.7. Остатък в левове по сметки от предходен период

ОБЩО РАЗХОДИ
1.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

- 97 000
28 919

11 112 033
6 556 914

1.1. Функция "Общи държавни служби"

577 000

1.2. Функция "Отбрана и сигурност"

143 651

1.3. Функция "Образование"

5 308 562

1.4. Функция "Здравеопазване"

378 244

1.5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

146 161

1.6. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

3 296

2.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

4 555 119

2.1. Функция "Общи държавни служби"

996 292

2.2. Функция "Отбрана и сигурност"

3 000

2.2. Функция "Образование"

432 670

2.3. Функция "Здравеопазване"

47 000

2.4. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

328 232

2.5. Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

2 000 992

2.6. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

515 232

2.7. Функция "Икономически дейности и услуги"

39 201

2.8. Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"

192 500

1. Към 31.12.2018 г. уточнения план за приходите по бюджета на Община
Кнежа е в размер на 12 483 026 лв. /Приложение № 1/, както следва :
1.1.имуществени и други данъци

754 200 лв.

1.2.неданъчни приходи

3 263 426 лв.

1.3.обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ

6 514 702 лв.

1.4.обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни
дейности от ЦБ

839 000 лв.

1.5.целева субсидия за капиталови разходи

196 600 лв.

1.6.целеви трансфери
1.7.трансфери между бюджети

99 929 лв.
373 353 лв.

1.8.трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
- 138 883 лв.
1.9.трансфери от/ за държавни предприятия и други лица, вкл. в КФП

343 478 лв.

1.10.временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз

-585 660 лв.

1.11.събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и
фондове

-98 232 лв.

1.12.получени краткосрочни заеми от други лица в страната

510 000 лв.

1.13.друго финансиране
1.14.остатък в левове по сметки от предходен период

69 932 лв.
341 181 лв.

2. Към 31.12.2018 г. изпълнението на приходите по бюджета на Община Кнежа е
в размер на размер на 11 843 388 лв. /Приложение № 1/, както следва :
2.1.имуществени и други данъци

727 957 лв.

2.2.неданъчни приходи

2 918 857 лв.

2.3.обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ

6 514 702 лв.

2.4.обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни
дейности от ЦБ

839 000 лв.

2.5.целева субсидия за капиталови разходи

196 600 лв.

2.6.целеви трансфери

80 934 лв.

2.8.трансфери между бюджети

409 072 лв.

2.9.трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
-163 462 лв.
2.10.трансфери от/ за държавни предприятия и други лица, вкл. в КФП

343 478 лв.

2.11.временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз

- 475 367 лв.

2.12.временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства
2.12.получени краткосрочни заеми от банки в страната

52 964 лв.
279 385 лв.

2.13.погашения по краткосрочни заеми от банки в страната

- 278 778 лв.

1.12.получени краткосрочни заеми от други лица в страната

510 000 лв.

2.14.събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и
фондове
2.16.друго финансиране
2.17.остатък в левове по сметки от предходен период
2.18.остатък в левове по сметки в края на периода

125 341 лв.
70 472 лв.
341 181 лв.
- 648 948 лв.

3. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Имуществени данъци и неданъчни приходи при актуализиран план към 31.12.2018 г.
в размер на 4 017 626 лева са постъпили 3 646 814 лева, което е 90.77 % от плана
/Приложение № 2/

3.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на постъпленията от основните данъци към 31.12.2018 година е както
следва:
 Патентен данък
Изпълнението е 9 621 лева, като се наблюдава се устойчиво намаляване през
последните години на броя на подадените декларации за облагане с окончателен годишен
патентен данък.
Имуществени данъци при първоначален план към 31.12.2018 г. в размер на 754 200
лева са постъпили 727 957 лева, което представлява 96.52 % от плана.
 Данък върху недвижими имоти
При планирани 125 000 лева, касовото изпълнение е 108 811 лева, което
представлява 90.68 % от годишния план.
 Данък върху превозните средства
Касовото изпълнението към 31.12.2018 година е в размер на 431 416 лева при годишен
план 380 000 лева и представлява 105.22 % от плана.
 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
По този приходен параграф при годишен план 210 000 лева са постъпили 193 706
лева, което представлява 86.09 % от годишния план.
 Туристически данък
През 2018 година са постъпили 4 887 лв. при годишен план 2 200 лева, което
представлява 222.14 % от годишния план.

3.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажба на
имущество и други неданъчни приходи. Към 31.12.2018 година са постъпили 2 918 857 лева
неданъчни приходи.
 Приходи и доходи от собственост
При годишен план 2 262 338 лева са постъпили 1 801 019 лева, което представлява
79.61 % изпълнение от годишния план, по-важни от тези приходи са:
приходи от наеми на имущество - при годишен план 85 250 лева изпълнението е
92 409 лева, което представлява 108.40 % от плана;
приходи от наеми на земя - при годишен план 2 006 862 лева, изпълнението е
1 520 488 лева, което е 75.76 % от плана;

приходи от продажба на стоки и услуги – при план 170 196 лева, са постъпили
приходи в размер на 188 122 лева, което е 110.53 % от плана.
 Общински такси
При годишен план 736 785 лева, постъпилите приходите са в размер на 846 480
лева , което е 114.89 % от изпълнение на годишния план. В този приходен параграф влизат:
такси за ползване на детски градини и др. по образованието - при годишен план
10 050 лева, са постъпили 10 685 лева, което представлява 106.32 % от плана;
такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - при годишен
план 1 735 лева са постъпили 9 295 лева, което представлява 535.73 % от плана;
такси за ползване на домашен социален патронаж - при годишен план 85 000
лева, са постъпили 91 657 лева, което представлява 107.83 % от плана;
такси за ползване на пазари, тържища и други - при годишен план 25 000 лева,
са постъпи 18 244 лева, което представлява 72.98 % от плана;
такса битови отпадъци - в структурата на отчета на таксите с най-голям
относителен дял таксата за битови отпадъци при годишен план 510 000 лв., са постъпили
639 095 лева, което представлява 125.31 % от плана;
такса технически услуги – при годишен план 25 000 лева, са постъпили 15 394 лева,
което представлява 61.58 % от плана;
такса за административни услуги - при 65 000 лева годишен план, реализираните
приходи са в размер на 51 419 лева, което представлява 79.11 % от плана;
такса за откупуване на гробно място - през 2018 г. са внесени 150 лева;
други общински такси - при годишен план 15 000 лева са постъпили 10 524 лева,
което представлява 70.16 % от плана.
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приходи от продажба на нефинансови активи са постъпили 252 277 лева, като от
тях приходи от продажба на ДМА – 252 030 лева, приходи от продажба на НМА – 247 лева.

приходи от концесии, постъпилите приходи от концесии са в размер на 46 434 лева
при годишен план 37 000 лева, което представлява 125.50% от плана.
помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са постъпили 48 716 лева
разходването им е по волята на дарителя.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ
1. Към 31.12.2018 година уточнения план на разходите по бюджета на Община
Кнежа е в размер на размер на 12 483 026 лева, както следва :
1.1. функция "Общи държавни служби "

1 643 102 лв.

1.2. функция "Отбрана и сигурност"
1.3. функция "Образование"

145 455 лв.
6 300 684 лв.

1.4. функция "Здравеопазване"

451 957 лв.

1.5. функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

676 212 лв.

1.6. функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
2 422 921 лв.
1.7. функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

713 303 лв.

1.8. функция "Икономически дейности и услуги"

61 227 лв.

1.9. функция "Разходи некласифицирани в други функции"
( Резерв и разходи за лихви)

68 165 лв.

На база на така изпълнената приходна част на бюджета са извършени разходи в
размер на 11 843 388 лева, при актуализиран годишен план към 31.12.2018 година –
12 483 026 лева, които представляват 94.88 % от годишния план.
Приоритетно бяха осигурени средства за заплати, осигурителни вноски, храна така
също и за издръжка на образователни, здравни и социални заведения.
През отчетният период за заплати при годишен план 5 214 009 лева са разходени общо
5 136 521 лева, които представляват 98.51% от годишния план.
През отчетният период за други възнаграждения и плащания на персонала при годишен
план 1 033 768 лева са разходени 969 910 лева, което представлява 93.82% от годишния план.
През отчетният период за задължителни осигурителни вноски от работодатели при
годишен план 1 273 902 лева са разходени 1 204 506 лева, което представлява 94.55% от
годишния план.
Към 31.12.2018 година за издръжка са разходени 2 901 482 лева при годишен план

3 145 342 лева, което представлява 92.25% от годишния план.
Разходите за издръжка са както следва:
храна

289 343 лв.

медикаменти

2 913 лв.

постелен инвентар и облекло

38 301 лв.

учебни и научно-изследователски разходи и книги

68 393 лв.

материали

552 751 лв.

вода, горива и енергия

708 626 лв.

разходи за външни услуги

1 065 022 лв.

текущ ремонт

95 384 лв.

командировки в страната

26 893 лв.

останали разходи

53 856 лв.
ВСИЧКО

2 901 482 лв.

Платени данъци, такси и административни санкции към отчетния период са в размер
на 118 176 лева.
През отчетния период са извършени разходи за лихви по заеми от страната в размер
на 46 460 лева.
Разходите за стипендии са в размер на 46 772 лева при годишен план 46 957 лева или
99.61 % от плана.
Текущите трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата при годишен план –
64 166 лева са разходени 50 051 лева, което е 78.00% от плана.
Субсидиите и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел при
планирани 222 622 лева към 31.12.2018 година са преведени 221 822 лева или това е 99.64%
от плана.
Разходите за членски внос при годишен план 6 675 лева са разходени 6 631 лева,
което е 99.34% от плана.
Планираните капиталови разходи са в размер на 1 288 972 лева, като към 31.12.2018
година са усвоени 1 140 939 лева, както следва – за основен ремонта на ДМА – 501 819
лева, за придобиване на ДМА – 585 358 лева, за придобиване на НДА – 45 470 лева и
капиталови трансфери – 8 292 лева.
Наличностите на Община Кнежа към 31.12.2018 година са в размер на 648 948 лева,
от тях за държавни дейности – 518 339 лева и за местни дейности – 130 609 лева.

Приложение:
Приложение № 1 Приходи по бюджета на Община Кнежа към 31.12.2018 г.
Приложение № 2 Справка за имуществени данъци и неданъчни приходи към
31.12.2018 г.
Приложение № 3 Справка за разходите делегирани от държавата дейности и
общински дейности към 31.12.2018 г.

