ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТ 2020 г.
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ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4
ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ, ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЖНА ЧАСТ
ОТ БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА И
ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ИНФОРМИРА
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА, КАКТО И ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПРЕЗ
ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
През изтеклата 2020 година продължихме да работим за:
o разумна политика за гарантиране на бюджетната стабилност;
o ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите
ресурси;
o обезпечаване на финансовото изпълнение на проекти с европейско
финансиране;
o реинвестиране на приходите и увеличаване на събираемостта им;
o подобряване на инфраструктурата;
o привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда;
o богат културен календар;
o висока степен на социална чувствителност и толерантност.
През 2020 г. в резултат на последователните усилия за бюджетна устойчивост
община Болярово и всички структури, финансирани чрез общинския бюджет
функционираха нормално и приключиха годината без просрочени задължения.
Бюджетът на общината за 2020 г. е в размер на 7423651 лв., при първоначален
план - 9200000 лв. и уточнен план към края на годината 8954508 лв. Данните за
структурата и обема на приходите и изпълнението спрямо предходната година са
представени в следната таблица:
Група
приходи
Данъчни
приходи
Неданъчни
приходи
Субсидии и
трансфери от
ЦБ
Финансиране
и заеми
Преходен
остатък

Отчет
2019 г.
275650

Уточнен
план 2020
256000

Отчет
2020 г.
253474

Изпълнение
2020/2019
92

Изпълнение
отчет/план
99

1314397

1182695

1136654

86

97

5607642

6819409

6766831

121

99

278759

32319

12

713830

1445855

202

Като цяло собствените приходи в размер на 1390128 лв. са със 199919 лв. помалко в сравнение с предходната година.
Изпълнението на данъчните приходи през 2020 г. в сравнение с предходната
година е на 92%. Основната причина за по-ниския ръст е постъпленията от данък върху
придобиване на имущество, който по същество има еднократен характер и зависи
изцяло от активността на пазара с движими и недвижими имоти.
Общите постъпления от отдаване под наем на общинско имущество и приходи
от услуги са в размер на 896964 лв. или 96%.
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Постъпленията от общински такси са в размер на 236204 лв. при уточнен
годишен план 258426 лв., което е 91%. Най-голям относителен дял заема таксата за
битови отпадъци с изпълнение от 185001 лв., следвана от такси за ползване на домашен
социален патронаж и други социални услуги – 22161 лв., такси за административни
услуги – 15087 лв., такси за технически услуги 11 313 лв.
През 2020 г. приходите от разпоредителни сделки с общински имоти са 8083 лв.,
при планирани 15245 лв., което е 53%.
През годината са внесени ДДС и други данъци върху продажбите в размер на
51037 лв.
Постъпилите дарения и помощи са в размер на 20810 лв.
От приходната част на бюджета през годината са предоставени трансфери на
община Елхово, свързани с експлоатацията на РДНО в с.Добрич, което се използва
съвместно от двете общини, в размер на 28186 лв.
Разходите по бюджета на общината през 2020 г. достигнаха 7423651 лв. при
уточнен план 8954508 лв., което е 83% изпълнение.
Разпределение на разходите по групи
Групи разходи

Отчет
2019г.

Бюджет
2020г.

Отчет
2020г.

Изпълнение
2020/2019
%

Изпълнение
отчет/план.
%

Разходи
за
персонал
Разходи
за
текуща издръжка
и поддръжка на
имуществото
Капиталови
разходи
Резервен фонд

4053644

4879347

4172049

103

120

2286179

3166739

2334361

102

74

408936

1003914

917241

224

91

6748759

150000
9200000

7423651

110

81

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция “Социално
осигуряване, подпомагане и грижи” – 28%. Средствата са разходвани главно за заплати
и други възнаграждения – 1179206 лева, за осигурителни вноски – 226471 лева, за
издръжка на заведенията – 685121 лева и за капиталови разходи – 21360 лева.
За осигуряване на социалните услуги в общината са изразходвани сумите по
заведения както следва: „Домашен социален патронаж” – 53152 лева, „Програми
временна заетост” – 164683 лева, „Дом за стари хора” с. Воден – 280355 лева, „Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост” с. М. Шарково – 838829 лева, „Център за
социална рехабилитация и интеграция” гр. Болярово – 91775 лева, „Защитени жилища
за лица с умствена изостаналост и с физически увреждания” М. Шарково и гр.
Болярово – 240422 лева, „Други дейности по социалното осигуряване” – 85499 лева,
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и с физически
увреждания” с. Мамарчево – 285017 лева и „Личен асистент” – 66869 лева.
За функция “Образование” са разходвани 1545826 лв. или 21% от общата сума
на бюджета. За заплати и други възнаграждения – 1100056 лева, за осигурителни
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вноски – 221659 лева, за издръжка на заведенията – 221443 лева и за капиталови
разходи –2668 лева.
За функция “Общи държавни служби” са разходвани 16% от общата сума на
бюджета. За заплати и други възнаграждения са разходвани – 724432 лева, за
осигурителни плащания са разходвани - 152605 лева, за издръжка – 276269 лева и за
капиталови разходи – 14440 лева.
По функция „Благоустрояване и комунално стопанство” са разходвани всичко
1362146 лева. От тях 70273 лева за заплати и други възнаграждения, за осигурителни
плащания –13174 лева, за издръжка – 505759 лева и за капиталови разходи – 772940
лева.
Във функция “Икономически дейности и услуги” са разходвани общо 794433 лв.
или 11%, от които възнаграждения на персонала 268800 лв., за осигурителни вноски
39980 лв., издръжка 414752 лв. и капиталови разходи 69333 лв.
Предоставени са трансфери на читалищата в общината за 146334 лева, за
вестник “Крайгранична искра” и културните мероприятия в общината 80200 лева. За
дейност „Обредни домове и зали” са изразходени 22477 лева и за осигуряване на
спортни дейности са изразходени 28218 лева.
По функция “Отбрана и сигурност” са разходвани 124419 лева. За заплати и
други възнаграждения – 81846 лева, за осигурителни вноски – 14973 лева и за издръжка
– 25701 лева и капиталови разходи 1400 лв.
За здравеопазване през годината са разходвани 34454 лева, в това число за
заплати - 20209 лева, за осигурителни вноски – 3886 лева и за издръжка 10359 лева.
Към 31.12.2020 година общината приключва с преходен остатък в размер на
1445855 лв., който ще се ползва за финансиране на дейности по бюджета за 2021
година, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
По бюджета на общината за 2020 г. за капиталови разходи са изразходени
973641 лева, от които за основен ремонт на дълготрайни материални активи - 799931
лева, за придобиване на дълготрайни материални активи – 102426 лева и за
придобиване на нематериални дълготрайни активи – 71284 лева.
Реализирани са следните обекти:
o частична подмяна водопровод Ст. Караджово;
o реконструкция на парково осветление ул. Граничарска 1 Болярово
o закриване и рекултивация на сметище Болярово
o основен ремонт и реконструкция на градския музей
o ремонтни дейности по осигуряване безопасна техническа експлоатация на
язовири
o придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна и
друга офис техника; закупен микробус за ДСХ Воден, климатик за автогара
Болярово, изграждане на видеонаблюдение .
o изграждане на мултифункционално спортно игрище в Болярово за 116736 лв.
o Придобиване на нематериални дълготрайни активи – изготвяне на геоложки
доклад и ППР за тръбни кладенци в селата Г. поляна, Вълчи извор, Дъбово и
Странджа, интегриран план за градско развитие 2021-2027, изготвяне на
проектно-проучвателни работи
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Отчет за сметките за средства от ЕС
През отчетния период са реализирани проекти по Оперативни програми със
средства от ЕС и други международни програми в размер на 214032 лв. Предоставени
са трансфери по §63-01 в размер на 317309 лв. и по §62-02 между бюджетни и
извънбюджетни сметки 19650 лв.
По ОП „Човешки ресурси” са извършени разходи в размер на 208968 лв.,
отчетени по съответните разходни параграфи. Предоставени са временни безлихвени
заеми за изпълнение на проектите в размер на 7259 лв.
По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” са извършени разходи в
размер на 63135 лв., отчетени по съответните разходни параграфи.
От ДФ „Земеделие“ РА са предоставени средства за изграждане на спортно
мултифункционално игрище в размер на 58368 лв., извършени са разходи за 57839 лв.
Наличността от парични средства по сметките от ЕС в края на отчетния период е
в размер на 7790 лв.
По набирателна сметка с код 33 „Сметки за чужди средства“ към 31.12.2020 г.
има налични 655457 лв., които са депозити и гаранции за изпълнение на обществени
поръчки по ЗОП и средства за изплащане на рента за така наречените бели петна.

М. Янчева
Н-к отдел «Бюджет и финанси»
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