
     

                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАТАК 

           гр. Батак, пл. „Освобождение” №5 e-mail: obs_batak@abv.bg 

                                                Тел/факс:03553/2338 

 

                                                           

 

15.06.2018 г. 

 

 

До жителите на община  Батак 

До общинските съветници 

 

 

УВАЖАЕМИ  жители на община Батак, 

УВАЖАЕМИ г-жи и г-да общински съветници, 

 

 

Във връзка с необходимостта от публично обсъждане  на: 

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета  на община Батак за  2017 г. и изпълнение 

на сметките за средства от Европейския съюз  за 2017 г., и 

2.Отчет за състоянието на общинския дълг на   Община Батак през 2017 година. 

 

на основание чл 140 от Закона за публичните финанси 

ВИ КАНИМ 

 на публично обсъждане на горепосочените 

отчети, което ще се състои на 26.06.2018 г.от 10.00 ч. 

в заседателната зала на Общински съвет Батак. 

Предоставя ме ви  възможност  да изразите 

своите  становища. 
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             До                                

                                     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

                 БАТАК 

 

 

 

Д О  К  Л  А  Д 

  

 

от   Петър Крумов Паунов 

кмет на Община  Батак 

 

 

 

 

ОТНОСНО :  Отчет за касовото изпълнение на бюджета  на община Батак за  2017 

година , изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2017 година 

 

 

Уважаеми  г-жи  и  г- да  общински съветници, 

 

 

 

       На основание чл. 140/5/ от Закона за публичните финанси и чл 49 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Батак  Ви представям  отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година  

                                                                                                                        
1. По прихода 

 
 

     При първоначален план на приходите в размер на  5 047 018 лв. бюджетът на 

община Батак към 31.12.2017 година   възлиза на  8 183 565  лв.   Увеличението    от  

3 136 547 лв. е от : 

 1. С писмо № ДПРС – 2 от 23.02.2017 г.и № ДПРС – 3 от 12.04.2017г.r ДПМС от 

12.07.2017г.увеличение на субсидията със средства за компенсиране стойността на 

безплатните и намалени цени на превози                                                               -  9 519 

лв.                                                                                                                                                                                                                                 

 2 .С писмо  № 08-00-237от 22.03.2017 г. временен безлихвен заем    - 2 200 000 

лв. 

 3.  Намаление на плана с преведените от приходния параграф средства на 

РИОСВ                                     

отчисления по Закона за управление на отпадъците                                             - 80 120 

лв. 

            4. Увеличение на плана на ОУ „Отец Паисий” с дарение в размер на    - 4 135  

лв.  
 5. С ФО 21 от 16.05.2017 г. увеличение на субсидията с промяната на 

натуралните показатели в яслите и здравните кабинети                                                           

-  1 849 лв. 



 6. С ФО 24 от 29.05.2017г. увеличение на субсидията за възстановяване на 

транспортните разходи в образованието                                                               -  25 657 

лв. 

 7. С ФО 23 от 19.05.2017г. увеличение на субсидията  за закупуване на учебници 

и учебни помагала в образованието                                                                          -  19 612 

лв. 

 8. С ФО 19 от 12.05.2017 г.  намаление на субсидията във връзка с намаление 

на натуралните показатели  в образованието                                                            -   21 954 

лв.  
 9. С ФО14 от 26.04.2017 г. увеличение на субсидията за възстановяване на 

изплатените средства за присъдена издръжка                                     -      1 840 

лв. 

 10. Писмо 08-00-850 от 16.08.2017г. увеличение на целевата субсидия за 

изграждане на водопровод и канализация в с.Нова махала                                                    

-  290 000 лв. 

 11. С писмо ФО-38 от 23.08.2017г.увеличение на стандартите в образование –                                                                                                                               

-                                                                                                                                     58 937 

лв.     12. С ФО-41 от 08.09.2017г. увеличение на субсидията  в делегираната държавна 

дейност „Спорт за всички”                                                                                        -  1 469 

лв. 
 13. С ФО – 45 от 20.09.2017г. увеличение на субсидията модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки”                                  -  1 520 

лв. 

 14. С ФО -58 от 08.12.2017г. увеличение на субсидията за изпращане на доп. 

възнаграждение  за пост.резултати на директорите датски градини и училища -  6 998 

лв.  
 15. С ФО 73 от  20.12.2017 г. увеличение на субсидията за изплащане на 

стипендии на ученици след завършено основно образование                                                     

-  736 лв.  

 16. С ФО 59 от 08.12.2017 г. увеличение на субсидията    по НП „Оптимизация 

на училищната мрежа”                                                                                                    -   

5 733 лв. 

 17. С ФО 57 от 08.12.2017г. увеличение на субсидията за обекти     -      417 000 

лв.  

 18. С ФО 61 от 12.12.2017г. увеличение на субсидията за присъдена издръжка за 

четвърто тримесечие                                                                                              -         

960.лв. 

 19. С ФО 62 от 13.12.2017 г. увеличение на субсидията по ОП „Развитие на 

предучилищното образование”                                                                               -      2 016 

лв. 

 20. С ФО 69 от 15.12.2017г. увеличение на субсидията    по НП „Оптимизация на 

училищната мрежа”                                                                                                    -   1 459 

лв. 

 21. С ФО 70 от 15.12.2017г. увеличение на субсидията  по НП „ИКТ”    -    4 180 

лв.   
 22. С ФО 71 от  15.12.2017г. увеличение на субсидията за осигуряване дейността 

на защитените детски градини  и защитени училища                                                  -  

16 787 лв. 



 23. С писмо  ДПРС-6 от 13.12.2017 г. увеличение на субсидията за компенсиране 

на стойността на пътуванията от междуселищния транспорт   с                                   - 

2 193 лв.    

            24.  С ФО  48 от 25.10.2017 г. увеличение на субсидията за компенсиране на 

изплатените  средства за присъдена издръжка                                                       -        960 

лв.                                                                                    
 25.  Трансфери в размер на:                                                            -    58 648  

лв.  
                   -   от Агенцията по заетостта-                                                              -   39 028 

лв. 

                   -   от  Министерски съвет  за изборите на 23.03.2017 г.                          9 575 

лв.                                                    

                   -   от  МРРБ                                                                                            -      7 267 

лв. 

                   -   от МОН                                                                                              -      1 746 

лв. 

                   -   от ЦИК                                                                                                 -    1 032 

лв.   

 

        Отчетът на приходите възлиза на   8 116 026 лв.  -  99  %. в т.ч. наличност в 

банка на 31.12.2017 г.  от  972 7647 лв. Патентния данък е изпълнен на 48%, 

имуществените данъци  - 89%, приходи от собственост – 102%, общински такси – 99%, 

глоби, санкции и наказателни лихви – 40%, други приходи- 15 и приходи от продажби – 

313%.         Субсидиите от Министерство на финансите  са преведени на 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По разхода 
          

  В зависимост от характера на финансирането изпълнението на разходите е 

както следва: 

 

                                                   уточнен план                отчет                  % 

 

-  държавни дейности                3 590 909                   3 311 090             92  

-  местни      дейности                4 233 140                   3 520 818             83 

-  дофинансиране                          359 516                      311 354              87  

 

 

Просрочените задължения към 31.12.2017 г. . са в размер на  105 578 лв. в 

отчетна група бюджет  лв.и 3 894 в отчетна група СЕС, от които: 

- Общинска администрация  Батак   -       57 080 лв.  



- Кметство с. Нова Махала                  -      19 790 лв. 

- Кметство с. Фотиново                      -         7 833 лв. 

- ОССУ                                                 -       20 875 лв. в Бюджет и 3 894 лв. в 

СЕС 

 

 

3. За изпълнението на ИБСФ – КСФ и РА  от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 

г. 

 

Националните   фондове 

 

                                          Наличност на 01.01.2017г. –  54 923 лв.  

Получен трансфер за „Обучение и заетост на младите хора”- 390                                       

Получени трансфери  от МТСП за „Топъл обяд”                         -    32 571  

Предоставен заем за „Обучение и заетост на млад. хора”  -               1 025                                                                                                      

Възстановени лихви  по ОПАК                                          -                   1 лв. 

Чужди средства                                                                               -       2 975     

Получен трансфер за „Твоя час „                                       -               47 847  

Получен трансфер за проект „Център за социални услуги в домашна среда  

                                                                                                              263 073                                                                                                           

                                                             Всичко  приходи:   -    347 880 

          Разходи                                                                  -    363 288 лв.  в т.ч 

          -  За възнаграждения    -    272 434 лв.    

          -  За осигуровки            -      50 912 лв. 

          -  За издръжка               -      39 942 лв.  

 

               Наличност на 31.12.2017 г. -   39 515 лв.   

 

 Държавен фонд Земеделие 

 

                         Наличност на 01.01.2017 г. -  2 лв.                                                                      

Приходи   -     Възстановени   лихви        -   2  лв.    

                Наличност на 31.12.2017 г.   -  0  лв.   

 

 

 
              Приложения : 

  

1.    Приложение   № 1  -  Справка  за изпълнение на приходите към 31.12.2017 г. 

           2.  Приложение № 2  - Справка за изпълнение на разходите  по параграфи към 

31.12.2017 г 

           3.   Приложение   № 3  -  Справка за изпълнение на разходите по функции и 

дейности на бюджета на Община Батак към 31.12.2017 г.    

 

 



 

 

         

         С уважение 

         Петър  Паунов 

         Кмет на Община Батак  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


