ОБЩИНА ЗАВЕТ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2016
ГОДИНА

Приемането на годишния отчет за
изпълнение на бюджета на Община Завет
за 2016 година е разработен в
съответствие с изискванията на :




Закон за публичните финанси (ЗПФ);
Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Завет.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.

Кметът на общината изготвя отчет за
изпълнението на бюджета по показателите, по които
е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от
общинския съвет. В случаите, когато Сметна палата
извършва финансов одит на годишния отчет на
общината, кметът на общината внася за приемане
одитирания отчет заедно с одитното становище на
Сметна палата за заверка на годишния финансов
отчет на общината.
( чл. 140, ал.1 от ЗПФ )

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.
Годишния финансов отчет на Община Завет за 2016
година е заверен от Сметна палата с одитно
становище за заверка с резерви.
Констатации на Сметна палата към отчета за 2016
година са:
В Общинска администрация гр.Завет не е
•
извършена годишна инвентаризация на
инфраструктурните обекти.
•
В отчетна група „Бюджет“ придобити
разграничими активи с единична стойност над
определения праг за признаване на ДМА (500лв.) в
размер на 22 291 лв. са неправилно осчетоводени
като разход за придобиване на инфраструктурни
обекти.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.




Предоставени заемообразни средства от община
Завет за Сдружение МИГ Завет-Кубрат за
кандидатстване и реализиране на проекта суми в
размер на 31 900 лв., са неправилно осчетоводени
като разчети с бюджети на общини, вместо като
предоставена временна финансова помощ.
Получени средства за директни плащания по схема
за единно плащане на площ на хектар земя
получени от ПГЗ „Кл.А.Тимирязев“ гр.Завет в
размер на 24 808 лв. са отчетени погрешно , като
трансфер по дебита на сметка 7532 „ Касови
трансфери от/за сметки за средства от ЕС на
бюджетни организации“, вместо като приход по
сметка 7481 „Получени текущи помощи и дарения от
ЕС“

Основната задача на общинското
ръководство бе да не се допусне
отстъпление от заявените приоритети
през годината, а именно:







Гарантиране на финансова стабилност при управление на
общинския бюджет;
Осигуряване изпълнението на спечелени проекти по
оперативни програми и на допълнителните разходи,
свързани както с реализацията им, също така и с
устойчивост на резултатите от приключени проекти;
Подобряване условията за провеждане на учебния процес в
училищата и детските градини на територията на
общината, чрез провеждане на енергоефективни и
благоустройствени мерки;
Спазване принципите на законосъобразност и
целесъобразност.

След проведено публично обсъждане с Решение
№ 47 по Протокол № 04 от 29.01.2016 год. на
Общински съвет – Завет, бе приет бюджетът на
Община Завет за 2016 год. по пълна бюджетна
класификация в размер на 6 023 077 лева.
Приходите и разходите за делегираните от
държавата дейности са в размер на 3 686 095 лева.
Приходите и разходите за местни дейности са
в размер на 2 336 982 лева, в т.ч. средства за
дофинансиране на държавни дейности с местни
приходи 203 200 лева.
Общинският бюджет за 2016 година се
изпълнява от Кмета на общината, като
първостепенен разпоредител с бюджет и 13
второстепенни разпоредители с бюджет, в т.ч. едно
общински предприятие ОП „Воден-2009“ град Завет.

На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси,
през периода
01.01.2016г.-31.12.2016г.
са
извършени
корекции в размера на бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет, с
което е увеличена приходната част на
бюджета с 1 324 373 лева. Общата рамка на
първоначалния план на бюджета се увеличи от
6 023 077 лева на 7 347 450 лева.

Изпълнение на приходите за делегираните от
държавата дейности към 31.12.2016 година

Изпълнение на приходната част за местни
дейности към 31.12.2016 година

Изпълнение на разходната част на делегираните от
държавата дейности към 31.12.2016 година по вид
разход

Изпълнение на разходите за държавни
дейности по функции към 31.12.2016 година

Изпълнение на разходите за местни дейности
към 31.12.2016 г. по вид разход

Изпълнение на разходите за местни дейности
по функции към 31.12.2016 година

Отчет на просрочените вземания и задължения
към 31.12.2016 година
Просрочените вземания към
31.12.2016г. са в размер на 24 188.49лв.
в това число:
№ по
ред

ВЗЕМАНИЯ ОТ:

РАЗМЕР НА ВЗЕМАНИЯТА В ЛЕВА

1.

Наем от земя

2.

Такса храна от ДСП

10 710.59

3.

Такса храна от ЦДГ

2 565.17

4.

Наказателни постановления

700.00

5.

Лихви по просрочени вземания

294.80

ВСИЧКО:

9 917.93

24 188.49

-от несъбрани наеми на земя – 9 917.93 лв. в т.ч. несъбрани приходи от отдадени
земеделски земи общинска собственост.
-от несъбрани такси храна от ДСП - в размер на 10 710.59 лв. са просрочени
вземания от минало време. Същите са трудно събираеми.
-от несъбрани такси храна от ЦДГ- в размер 2 565.17лв. са вземания от минало
време. Същите са събираеми .
- от наказателни постановления – 700.00 лв.
- лихви от просрочени вземания – 294.80 лв.

Просрочени вземания по вид вземане и
контрагент:

Отчет на просрочените вземания и задължения
към 31.12.2016 година


Просрочените задължения към 31.12.2016г. са в
размер на 31 042.99лв. в това число:

Отчет за изпълнение на разчета за
капиталовите разходи на Община Завет към
31.12.2016год.
















Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016 година е приет с
Решение № 47 с Протокол № 4 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет. През 2016
година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на общинския съвет
гр.Завет.
Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от
републиканския бюджет, бе в размер на 258 400 лв. С ПМС 209/18.08.2016 и ПМС
192/29.07.2016 плана на капиталовите се актуализира с 800 000 и достигна до 1 058 400
лв.Усвоените средства са в размер на 828 808 лева.
В плана на капиталовите разходи бяха включени и средства в размер на 11 000 лева
прехвърлени от целевата субсидия 2015 година за разходване през 2016 година, от които са
усвоени 10 655 лв.
Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – собствени средства е в
размер на 561 894 в т.ч. са включени и разходите във функция 3 „Образование”. Усвоените
средства в края на отчетния период са в размер на 289 289 лева.
Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – други бяха в
размер на 299 138 лева, от които 104 071 са средства от безлихвен заем от ПУДООС.
Усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 114 808 лева.
През 2016 година от целевата субсидия за капиталови разходи е прехвърлена сумата от 205 874
лева, за разходване за същата цел през 2016 година. Обектите , за който ще се разходват тези
средства са:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 192/29.07.2016 – 205 874 лева., от които
200 062 лв. по ПМС 192/29.07.2016 и 5 812 лв. ЦС за 2016 г.
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ – 26 000лв.
Неусвоен лимит 588,65 лв.

Състояние на временните безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз
към 31.12.2016 г.

Временните безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от ЕС са в
размер на 48 209 лв., както следва:
 Получени средства от ПУДООС в размер на
104 071
 Заеми м/у бюджети и сметки за средства от
ЕС в размер на – 55 862 със знак
 („-‘‘) минус


Операции с финансови активи и пасиви



Наличността на средства по сметки в
началото на годината 01.01.2016г. е в
размер на 272 254 лв., а в края на
периода към 31.12.2016г. е в размер на
783 441 лв.

Отчет на сметките за средства от Европейския
съюз през 2016 год.


Средствата по проекти и програми от Европейския съюз се
отчитат по сметки за средства от Европейския съюз.



Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за
публичните финанси (ЗПФ) предоставените средства от
Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като средства от
Европейския съюз или т. нар. СЕС.



Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2016 г. е както

:

следва

1. Отчет за средства от ЕС администрирани РА –
сметка 42 (Разплащателна Агенция);
 2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и
КСФ;
 3.Отчет за други средства от ЕС – сметка 96


Отчет на сметките за средства от Европейския
съюз през 2016 год.
1. Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42
(Разплащателна Агенция) на община Завет към 31.12.2016 г.

дейност
параграф

3 0 326 ПГЗ

46-10
текущи общо
10-15
помощ приход
и от ЕС

10-16

10-20

общо разход

24808

24808 3808

15000

6000

24808

24808

24808 3808

15000

6000

24808

Отчет на сметките за средства от
Европейския съюз през 2016 год.
Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ
на община Завет към 31.12.2016 г

Отчет на сметките за средства от
Европейския съюз през 2016 год.


Отчет за други средства от ЕС – сметка 96
на община Завет към 31.12.2016 г. – Тук се
отчитат средствата по проект „Топъл обяд 2016“. Средствата са по § 10-00 издръжка:
уточнен план 6 018лв. и отчет към 31.12.2016
г. 5 299лв.

Отчет на чуждите средства – код 33 на
община Завет към 31.12.2016 г.
В отчета на чуждите средства на община
Завет са отчетени средства , внесени на
разпореждане по набирателната сметка на
общината. Наличността към 01.01.2016 г. по
тази сметка е 312 656 лв., а към 31.12.2016 г.
средствата са в размер на 336 786 лв., с
характер на внесени суми като депозити за
участие в търгове за обществени поръчки,
суми внесени като гаранции за добро
изпълнение на договори с общината.

Отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2016 година















С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие за
кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект „Проект за
подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ в размер на
300 000 лева.
С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава
погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община Завет
на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване:
-с гратисен период до 24 месеца;
-до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на
погасителна вноска 5 443 лева.)
Община Завет има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС №
10586/15.07.2015г. на стойност 195 929 лв.
На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева.
Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и 60 броя контейнери
тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.
На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност
104 071 лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на нерегламентирани
сметища, обществени терени и тротоарни площи, с условия за погасяване:
-с гратисен период до 24 месеца;
-до 36 месеца срок на погасяване ( от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври 2021 г. с размер на
погасителна вноска 2 890 лева.)
Към 31.12.2016 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 300 000 лева.

Отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2016 година

Описание на дълга

1.Договор за общински
заем

Размер Кредитор Валута Предназн Краен срок Остатъче
на
/BGN, ачение на
за
н размер
дълга
EUR,
дълга погасяване на дълга
по
USD,
към
догово
JPY/
01.01.201
р
6 г. (в
лева)

Закупува
не на
ДМА 10.05.2020
195 929 ПУДООС 195 929
г.

Закупува
не на
2.Възмездно финансиране
ДМА 17.10.2021
по чл.103, ал.3 от ЗПФ 104 071 ПУДООС 104 071
г.
ОБЩО

195 929

Усвоен Остатъче
дълг н размер
през на дълга
2016 г.
към
/в лева/ 31.12.201
6 г. (в
лева)

0 195 929

0 104 071 104 071
195 929 104 071 300 000

Баланс на отчета към 31.12.2016 година

Численост на персонала към 31.12.2016 година

В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по кметства,
числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет.

Годишният финансов отчет за 2016 година
отразява финансовото състояние на Община
Завет, резултатите от дейността, паричните
потоци и измененията в собствения капитал.
За отчетения период, дейността на
Община Завет е насочена към по-висока
ефективност
на
използваните
ресурси,
оптимизиране
на
отделните
дейности,
преструктуриране на разходите в посока
намаляването им, предприемане на мерки за
икономии в частта на веществената издръжка и
спазването на приоритетите на Закона за
държавния бюджет на Република България.

През 2016 г. община Завет запази обема на
предоставените услуги от общината и
повиши тяхното качество, чрез по-добра
организация и завишен контрол.
Осигуряването на публичност и прозрачност в
процеса на изпълнение на бюджета на община
Завет по приходната и разходната му част,
както и реализмът в подхода на
бюджетиране, довеждат до по-голямо
доверие и подкрепа от обществеността.

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !!!

