РЕШЕНИЕ № 98 / 03.04.2008
ОТНОСНО: Приемане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Бяла Слатина към
31.12.2006 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 30, ал. 1 от ЗОБ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от
ПОДОСНКВОА.
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за изпълнение бюджета на община Бяла Слатина за 2007 г. по прихода и
разхода в размер на 10 854 375 лв. /съгласно докладна от кмета на общината с изх. № 610120/14.02.08./.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЯЛА СЛАТИНА
ДОКЛАДНА
От Венцислав Велков Василев, кмет на община Бяла Слатина

ОТНОСНО: касовото изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина към 31.12.2007 година.
Бюджета на общината е приет с Решение № 540/29.03.2007 година на Общинският съвет.
Той е основния финансов инструмент и документ на политиката на общината за разрешаване на
текущи потребности и създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и
управлението на извънбюджетните фондове се реализират инициативи, водещи до постигане на
стратегическите цели на общината.
През последните няколко години на национално ниво настъпиха сериозни промени в организацията
на бюджетния процес, произтичащи от въвеждането на финансовата децентрализация, по силата на
която се прехвърлят правомощия и отговорности за обществените функции от централното
представителство към местните власти. Въведен бе нов механизъм за сформиране на общинските
бюджети и бе променен бюджетния процес. Това е безспорно доказателство за промените в
европейското мислене, които трябва да павират пътя за по-нататъшна модернизация на финансите на
Европейския съюз.
Изпълнение на бюджета по приходната част
Приходите, с които се съставя общинския бюджет са :
1. Държавни трансфери – преотстъпен държавен приход
За 2007 година преотстъпен приход е само данъка върху дохода на физическите лица, който се
предоставя под формата на държавен трансфер. Използва се за покриване разходите за делегираните
от държавата дейности, определени с Решение на Министерски съвет № 926 / 29 декември 2006
година.
2. Субсидии
Както и през 2006 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности от
държавния бюджет като трансфер в общинския бюджет постъпват средства под формата на обща
допълваща субсидия .
За осигуряване на минимално равнище на местните услуги в общината се предоставя като
трансфер обща изравнителна субсидия и трансфер на приходите в местни дейности за компенсиране
на отменения пътен данък, и за зимно поддържане и снегопочистване.

3. Собствени приходи
Собствените приходи се разходват по решение на общинския съвет. Те включват:
- Данъчни приходи – всички имуществени данъци по Закона за местните данъци и такси;
- Местни такси и цени на услуги и права, предоставяни от общината по ЗМДТ, чиито конкретен
размер се определя от общинския съвет;
- Други неданъчни приходи, включват приходите от общинска собственост, глоби и имуществени
санкции и други.
4. Целева субсидия за капиталови разходи – средства от целевата субсидия за финансиране на
капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности. Тази година в общия
размер на капиталовите разходи са включени и средства за изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища.
І. Взаимоотношения с Републиканския бюджет
През 2007 година с писма на Министерството на финансите се направи следната актуализация на
бюджета в частта на взаимоотношения с Републиканския бюджет :
-ФРС-1/14.02.07 г. увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други
получени
от
общини
целеви
трансфери
/§31-18/
в
размер
на
33 694 лв , в т.ч.
1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за І –во тримесечие на 2007 г.
740 лв, отразени във функция „ Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения” ,
дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по съответен
подпараграф.
2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за І-во тримесечие на 2007 г. в размер
на 16 256 лв, отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в
подпараграф 10-20 за издръжка .
3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец януари и февруари на 2007 г.
в размер на 16 698 лв, отразени във функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група
„Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност”
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния
подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи.
- ФО-10 / 12.03.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия за заплащане на превозните разноски
на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование в размер на
19 794 лв, които са разпределени във функция „Образование” в подпараграф 10-20 от издръжката в
делегираните от държавата дейности.
- ФО-12 / 14.03.07 г. за увеличение на общата допълваща субсидия за изплащане на допълнителното
трудово възнаграждение и осигурителните вноски към него на класните ръководители за периода
януари-юни 2007 г. в делегираните държавни дейности по образование. Разпределени по съответни
параграфи и подпараграфи на функция „Образование” в размер на
13 231 лв
- ФО- 13 /19.03.07 година за увеличение на общата допълваща субсидия за отпускане на средства за
обучение на служителите в общинската администрация в размер на 1 780 лв, и са отразени във
функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност „Други дейности по
икономиката” в подпараграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи”.
- ФРС-2 / 20.03.07 г. увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други
получени от общини целеви трансфери /§31-18/ в размер на 8 349 лв , за компенсации за безплатни
или по намалени цени пътувания полагащи се за месец март 07 г. отразени във функция „ Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност” Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, помощи и
обезщетения.
- 08-00-560/02.04.07 г. за увеличение на общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни
дейности / § 31-12 / относно отпускане на средства в размер на 11 250 лв, свързани с дезинсекция на
комари, отразени в местна функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други дейности по
икономиката” по бюджета на общината за 2007 година.

- 08-00-593/10.04.07 год. намаляване на стойностните показатели на функция „Образование” и
увеличаване на стойностните показатели на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
по чл. 11, ал. 3 от ЗДБРБ за 2007 година в размер на 264 320 лева във връзка с преминаване на Дома
за деца в с. Бърдарски геран от функция „Образование” във функция „”Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”. Промяната е отразена по съответните функции по дейности и параграфи.
- ФО-16/16.04.07 година за увеличение на общата допълваща субсидия / § 31-11/ за изплащане на
присъдена издръжка в размер на 4 160 лева, отразена във функция „Икономически дейности и
услуги” в делегирана от държавата дейност „Други дейности по икономиката” на база предварително
подадена заявка.
- ФО-17/16.04.2007 година увеличение на общата допълваща субсидия / §31-11 / относно изплащане
на средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военноинвалидите и
военнопострадалите по предварително подадена заявка в размер на 1 763 лв, отразени във функция
„Здравеопазване”, делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.
- ФО-19/16.04.07 година увеличение на общата допълваща субсидия за изплащане на средства за
пътни разходи и първоначални медицински прегледи на донаборници по подадена заявка в размер на
27 136 лв, отразени във функция „Отбрана и сигурност”, делегирана държавна дейност „Други
дейности по отбраната”.
- ФРС -5/21.04.07 година – увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18/ за
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания в размер на 11 241 лева, отразени във
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана държавна дейност „ Други
служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”;
-ФРС-6/18.05.07 год.- увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – други
получени от общини целеви трансфери /§31-18/ в размер на 20 967 лв , в т.ч.
1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за ІІ –ро тримесечие на 2007
г. 818 лв, отразени във функция „ Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”
, дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по подпараграф
43-01;
2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за ІІ-ро тримесечие на 2007 г. в размер
на 11 379 лв, отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в
подпараграф 10-20 за издръжка .
3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания полагащи се за месец май 07 г.
отразени във функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и
служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност” Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери,
помощи и обезщетения в размер на 8 770 лв;
- ФО-25/18.05.07 год. увеличение на обща допълваща субсидия /§ 31-11/ в размер на 78 337 лв за
допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета в
делегирани от държавата дейности за Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост, разпределена по съответни параграфи и дейности.
-08-00-818/22.05.07 год.- увеличение на обща допълваща субсидия /§ 31-11/ в размер на 1 000 лв за
подготовка и провеждане на Ботеви празници – 2007 год, промяната е отразена по съответни
параграфи на делегирана държавна дейност „Други дейности по културата”, група „Култура”,
функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”;
- ФО-27/18.06.07 г. увеличение на обща допълваща субсидия за текущ ремонт на читалищата
в км. Алтимир и км. Соколаре в размер на 6 000 лева и са разпределени във функция „Почивно дело,
култура, религиозни дейности”, група „Култура”, държавна дейност „Читалища”;
- ФРС -8/29.06.07 година увеличение на други получени от общини трансфери / 31-18 / за
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец юни 07 отразени във функция „
Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност” Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, помощи и
обезщетения в размер на 8 770 лева.
- ФО-30/04.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия, свързана с отпускане на
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и
училища. Сумата е в размер на 9 066 лв, която е разпределена във функция „Почивно дело, култура,

религиозни дейности”, група „Физическа култура и спорт”, делегирана държавна дейност „Спорт за
всички” в параграфа за издръжка.
- ФРС-11/12.07.07 г. увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18/ за
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец юли в размер на 8 770 лева,
отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана държавна дейност
„ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”;
- ФО-33/16.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия поради промяна в натуралните
показатели на делегираните от държавата дейности в образованието в размер на 25 492 лева. С
промяната е увеличена разходната част на функция „Образование” в съответните й делегирани от
държавата дейности и параграфи.
- ФО-34/17.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия за изплащане на средства за
присъдена издръжка по предварително подадена заявка. Средствата са в размер на 4 365 лв и са
разпределени във функция „Икономически дейности и услуги”, държавна дейност „Други дейности
по икономиката” в разходен параграф.
- ФО-36/17.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия 1 904 лв по предварителна
заявка за изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на
военноинвалидите и военнопострадалите. Разпределението е в делегирана държавна дейност „Други
дейности по здравеопазването”, функция Здравеопазване”в разходни параграф за медикаменти.
- ФО-37/17.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия за фактически изплатени
средства за пътни разходи и първоначални медицински прегледи на донаборници по предварителна
заявка от общината 652 лв, които са отразени в делегирана държавна дейност „Други дейности по
отбраната”, функция „Отбрана и сигурност” в съответните разходни параграфи.
- ФО-39/23.07.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия за увеличение на издръжката
на дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи на база промяна на
натуралните показатели – 22 296 лв, отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”, делегирана държавна дейност „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от
родителски грижи” в разходни параграфи.
- ФО-49/20.08.07 г. увеличение на общата допълваща субсидия за изплащане на допълнителното
трудово възнаграждение и осигурителните вноски на класните ръководители в образованието за
периода септември-декември 2007 г. в размер на 7 489 лева. Сумата е отразена във функция
„Образование” по параграфите за работни заплати и осигуровки към тях.
- ФРС-12/20.08.07 г. увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18/ за
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец август в размер на 8 770 лева,
отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана държавна дейност
„ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” и субсидии за
пътнически превози за ІІІ-то тримесечие в размер на
818 лв, разпределени във функция „
Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения” , дейност „Други дейности по
транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по подпараграф 43-01;
- ФО-51/03.09.2007 г. за увеличение на общата допълваща субсидия във връзка с класирани
общински програми по модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” в сферата на
образованието, сумата е 37 008 лв
и са отразени в разходните параграфи на издръжката в делегираната дейност „Общообразователни
училища” към функция „Образование”.
- ФО-52/10.09.2007 година за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи относно
предоставяне на допълнителни средства в размер на 69 500 лв, които са разпределени в местни
дейности за ремонт на улици.
- ФО-53/11.09.2007 година увеличение на общата допълваща субсидия относно изплащане на
допълнително трудово възнаграждение и осигурителните вноски на персонала в делегираните от
държавата дейности по образование съгласно Наредба № 3 от 1999 година на Министерството на
образованието и науката в размер на 48 875 лв
- ФРС – 14/21.09.2007 г. увеличение на други получени от общини целеви трансфери / § 31-18/ за
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за месец септември в размер на 8 770
лева, отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана държавна
дейност „ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

- ФО-55/04.10.07 год. за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на 1 020 лева, за
увеличение на разходната част на бюджета на общината във функция „Образование” в съответните
дейности по § 40-00 Стипендии.
-ФО-58/11.10.07 г. за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на
51 090 лева,
Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение и осигурителни вноски на
педагогическия персонал за 2007 година в делегираните от държавата дейности във функция
„Образование” по Националната програма „Диференцирано заплащане”.
-ФО-59/15.10.07 г. за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на
14 639 лева , средствата са предоставени за подобряване издръжката на лицата ,ползващи социални
услуги в специализираните институции посочени в приложението на ПМС № 238/28.09.07
г.Промяната е отразена по съответните разходни параграфи и дейности във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”.
- ФО-65/22.10.07 година за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на 3 000 лева,
средствата са целеви за подпомагане дейността на народните читалища , в т.ч. за текущ ремонт.
Промяната е отразена в съответните параграфи в делегираната от държавата дейност ”Читалища”,
на група „Култура”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.
ФО – 66/24.10.07 година за увеличаване на общата допълваща субсидия в размер на 3 369 лева на
основание на ПМС № 237/27.09.07 г. за увеличаване средствата за заплати и осигуровки на заетия
персонал в сферата на социалните услуги. Промяната е отразена в съответните параграфи в
делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
- ФРС -15/26.10.07 год. увеличение на други получени от общини целеви трансфери в размер на
8 770 лева за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за м 10 , отразени в
държавна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване,подпомагане и заетостта”
във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
-ФРС – 16/14.11.07 год. увеличение бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет –
други получени от общини целеви трансфери /§31-18/ в размер на 23 361 лв , в т.ч.
1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за ІV –то тримесечие на 2007
г. 819 лв, отразени във функция „ Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”
, дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по подпараграф
43-01;
2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за ІV-то тримесечие на 2007г. в размер
на 13 772 лв, отразени във функция „Образование”, дейност „Други дейности по образованието” в
подпараграф 10-20 за издръжка .
3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания полагащи се за месец ноември 07 г.
отразени във функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и
служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност” Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери,
помощи и обезщетения в размер на
8 770 лв;
- ФО-72/22.11.07 г.увеличение на общата допълваща субсидия с 6 170 лева за заплащане на
превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в
образованието.
-ФО-73/22.11.07 год. за намаляване на общата допълваща субсидия с -37 008 лева и увеличение на
други получени от общини целеви трансфери с +37 008 лева. Разходите са за проекти класирани по
модул”Развитие на извънкласната извънучилищната дейност” на общинските училища и обслужващи
звена и са отразени по съответни дейности и параграфи на функция „Образование”. Предоставените
средства за проектите на държавните училища са отразени като трансфери по § 61-02, в случая
сумата е 10 021 лева.
ФО-74/03.12.07 за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на 61 162 лева относно
отпускане на средства за увеличение на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски на заетите
в системата на народната просвета считано от 01.11.07 год. Промяната е отразена в съответните
делегирани от държавата дейности на функция „Образование”.
ФО-76/14.12.07 год. за увеличение на общата допълваща субсидия в размер на 29 076 лева за
предоставени средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение и осигурителни
вноски за Коледа на персонала в делегираните от държавата дейности на функция „ Образование” –
отразени по съответни параграфи.

ФО-78/14.12.07 год. увеличение на общата допълваща субсидия 2 428 лева
по предварителна
заявка за изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на
военноинвалидите и военнопострадалите. Разпределението е в делегирана държавна дейност „Други
дейности по здравеопазването”, функция „Здравеопазване” в разходни параграф за медикаменти.
ФО-80/15.12.07 година увеличение на общата допълваща субсидия за изплащане на средства за
присъдена издръжка по предварително подадена заявка. Средствата са в размер на 3 566 лв и са
разпределени във функция „Икономически дейности и услуги”, държавна дейност „Други дейности
по икономиката” в разходен параграф.
ФРС-15.12.07 година увеличение на други получени от общини целеви трансфери
в размер на
49 604 лева за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания, отразени в държавна
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване,подпомагане и заетостта” във
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
ФО-81/18.12.07 година увеличение на други получени от общини целеви трансфери в размер на
832 580 лева по държавна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии” по съответни разходни параграфи по ЕБК за 2007 година. Средствата се
разходват за обекти, утвърдени с Решение № СБ-5/14.12.07 г. на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане при МС.
След актуализацията на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет, приходите
на бюджета на общината към 31.12.2007 година имат следния вид:
№

лв.
Начален
план
2007 г.

1

Вид приход

2
Бюджетни взаимоотношения в т.ч.
Обща допълваща субсидия
Обща изравн. субс. и др. трансфери
Целева субс. за капиталови разходи
Преотстъпен данък
Други получени целеви трансфери

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Уточнен
год. план
към
31.12.07 г.
4
7839457
4327055
972350
433900
1044680
1061472

3
6248375
3878195
961100
364400
1044680
0

Изпълнени
е на
бюджета
31.12.07 г.
5
7839457
4327055
972350
433900
1044680
1061472

% спрямо
нач. год.
31.12.07г.
6
125,46
111,57
101,17
119,07
100,00
0

От таблицата е видно, че изпълнението на бюджетните взаимоотношения към 31.12.2007 година
спрямо началния годишен план е в размер на 125,46 %. Това означава, че в частта за държавните
дейности средствата покриват необходимите потребности.
II. Местни приходи
Наименование на приходите по §
А
1. Имуществени данъци
- д-к върху недвижими имоти
-д-к върху превозни средства
-д-к при придобиване на имущества по
дарения и възмезден начин
Други данъци
2.Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
-приходи от наеми на имущество
-приходи от наеми на земя
-приходи от дивиденти
-приходи от лихви по тек. банк. сметки

Начален
план 2007

Уточнен
год. план
2007 г.

Изпълн.
към
31.12.07 г

лв
% на изпълн.
спрямо нач.
пл.

1
301000
114000
107000

3
317194
117986
115037

4
317194
117986
115037

5
105,38
103,50
107,51

80000
1000

84171
5904

84171
5904

105,21
590,40

122000
90000
26000
5000
1000

119293
80618
30038
7145
1492

119293
80618
30038
7145
1492

97,78
89,58
115,53
142,90
149,20

Общински такси
-за ползване на детски градини
-за ползв. на дет. ясли и др. по здравеоп
-за ползув. на дом. соц.патронаж и др.
-за
ползване
на
пазари
тържища, панаири и др.
-за битови отпадъци
-за технически услуги
-за административни услуги
-за гробни места
- за притежаване на куче
-други общински такси
Глоби,санкции и наказателни лихви
-глоби, санкции и неуст. нак. лих.,
обезщ. и начети
Други неданъчни приходи
-други неданъчни приходи
Внесени ДДС и др. д/ци в/у продажби
- внесен ДДС
- внесен ДДС в/ху прих. от стоп. д/ст
Прих. от продаж на общ. имущество
-приходи от продажби на ДМА
- приходи от продажби на НДМА
Приходи от концесии
ВСИЧКО: / I+ ІІ+ІІІ /

641100
90000
12000
95000

657380
78679
12625
109312

657380
78679
12625
109312

102,54
87,42
105,21
115,07

34000
258800
50000
80000
300
1000
20000
3000

25434
300543
24415
80400
20
0
25952
3707

25434
300543
24415
80400
20
0
25952
3707

74,81
116,13
48,83
100,50
6,67
0
129,76
123,57

3000
10000
10000
-17000
-12000
-5000
20000
20000
0
2600
1083700

3707
8927
8927
-11383
-8528
-2855
841270
80341
760929
1685
1943977

3707
8927
8927
-11383
-8528
-2855
841270
80341
760929
1685
1943977

123,57
89,27
89,27
66,96
71,07
57,10
4206,35
401,71
0
64,81
179,38

От данните в приложената таблица е видно, че приходите от общински характер се изпълняват на
179,38 % спрямо началния годишен план за 2007 г. от които най-важното перо са общинските такси,
изпълняващи се на 102,54 %.
Високият процент на изпълнение на параграф 40-29 Приходи от продажби на ДМА – 401,71 е от
продажба на обект „Ягода”, при който през предходната година се водеха съдебни дела и през
настоящата е продаден и е доплатено право на строеж, продадени са още с решения на общинския
съвет автоспирка км. Галиче и апартамент, собственост на общината. Подпараграф 40-30 Приходи от
продажби на НДМА има уточнен годишен план и изпълнение в размер на 760 929 лева поради
продажба на поименни компенсаторни бонове във функция „Образование” в училище км. Галиче,
които са разпределени с Решение на Общинския съвет № 593/26.07.2007 г. за ремонт на училища и
детски градини.
В общия контекст изпълнението на приходите към отчетния период е нормално и допустимо.
Но това не значи, че с това ще се решат проблемите на общинските дейности. Има още какво да се
направи, за да се обогати общинската хазна, така че дейностите към нея да могат да функционират
нормално. Един от начините е, че се търсят допълнителни инвестиции. За целта Общината активно
участва с проекти в присъединителни и Структурни фондове на Европейския съюз, касаещи
предоставяне на средства и подобряване инфраструктурата, както и предоставяне на средства, които
ще подобряват материалната база и благосъстоянието на дейностите с местен характер. Друг начин е
като се подобри системата за събиране на местните данъци и такси.
Изпълнение на бюджета по разходната част
На база така изпълнената приходна част са извършени разходи за
10 854 375 лв, като приоритетно бяха осигурени заплати, храна, издръжка на образователните,
здравните и социалните заведения.
В общинския бюджет се използват основно два вида класификации на разходите. Първата
разглежда бюджетните разходи според тяхното предназначение / по функции /. Във втората,
разходите са предоставени според тяхната икономическа същност / по параграфи /.

Чрез структурата на бюджетните разходи по функции се представя финансирането на основните
дейности, осъществявани от общината.
В разходната част на общинския бюджет се определят бюджетни кредити за финансиране на
текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности.
Делегирани от държавата дейности
№

Функция-дейност

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Държ.и общ.служ. и дейн.по изборите
Общинска администрация
Общ.адм.дофин. с общински приходи
Отбранително-моб.подготовка
Отбран.-моб.подгот.-дофинанс.
Др.дейности по отбраната
Др.дейности вътр. сигурност
Превант. д-ст за нам.посл.кризи,бедст
Ликв. послед.от стих.бедств. и аварии
Образование
Образование дофинасир. с общ. прих.
Детска ясла
Др.дейности по здравеопазв.
Прогр. за временна заетост
Дом за стари хора
Дом за стари хора – дофинанс.
Дом за деца – км. Търнава
ДОВДЛРГ- км. Бърд. геран
ДОВДЛРГ – Бърд.геран-дофин.
Др.сл.дейн. соц.осиг.подп. заетостта
Спорт за всички
Читалища
Читалища дофинанс. с общ. приходи
Други дейности по културата
Др.дейн.трансп.път.пощи далекосъоб.
Др.дейности по икономиката
ВСИЧКО:

Начален
план
2007 г
0
757009
76080
35531
65220
0
13517
6500
0
3435166
30932
125337
71631
0
210080
0
130403
0
0
0
0
178701
65000
0
0
0
5201107

лв
Уточнен
Отчет към
план към
31.12.07 г
31.12.07г
63529
63529
757009
757009
97880
97880
35531
21408
59903
56853
27948
27948
13517
0
6340
0
832580
0
3643010
3541044
485836
474632
125337
110780
77726
71764
1209615
1209615
217564
217564
5917
5917
134095
134095
312992
292920
24932
24932
147282
97678
9066
9066
187701
184555
65000
65000
1000
1000
3195
3195
13871
14528
8558376
7482912

% изпъл.
спрямо
нач.план
0
100,00
128,65
60,25
87,17
0
0
0
0
103,08
1534,44
88,39
100,19
0
103,56
0
102,83
0
0
0
0
103,28
100,00
0
0
0
143,87

От месец май ДОВДЛРГ – км. Бърдарски геран се отдели от функция „Образование” и премина към
функция „Социално осигуряване, подпомагане и заетостта” на основание на Закона за държавния
бюджет на РБ за 2007 година.
Има подадена заявка за изплащане на лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на
военноинвалидите и военнопострадалите, но към края на декември няма актуализация на плана за
медикаментите в държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.
Трансферът от Министерството на труда и социалната политика по Програми за временна
заетост, получен по § 61-00, с под§ 61-05 Получен трансфер е в размер на 1 209 615 лв, с който
служебно се актуализира първоначалния бюджет съгласно писмо № ФО-02 / 12.02.2007 г. на
Министерството на финансите и е разпределен по съответните параграфи на държавна дейност
”Програми за временна заетост” към функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
Съгласно писмо № 04-13-65/01.03.2005 на МФ относно отчитане на предоставените от
Агенцията за социално подпомагане средства, свързани със стартирането на проекти на училищата за
осигуряване на закуска и мляко /чай с мед/ на учениците от I до IV клас, са отразени като получен
трансфер по § 61-01 Получен трансфер, а извършените разходи по разходен § 10-11 Храна в
съответната дейност за училища от функция “ Образование” в размер на
83 034 лева.

Във функция “Икономически дейности и услуги”, държавна дейност “Други дейности по
икономиката” има подадена заявка на изплатените суми за присъдена издръжка, които са отразени като
отчет, но към края на декември няма актуализация на плана, поради тази причина отчета е по-голям от
плана.
Има получени средства за Дома за деца в км. Бърдарски геран от Японското посолство за ремонт
в размер на 98 212 лева. Отразени са като получени по параграф 88-00 Временно съхранявани средства
и средства на разпореждане, които са изразходени изцяло, отчитайки се към периода в Алианц
България и има остатък в размер на 507 лв - лихви.
Получени са и средства в размер на 63 529 лв за провеждане на избори за евродепутати и местни
избори. Разпределени във функция „Общи държавни служби”, държавна дейност „Държавни и
общински служби и дейности по изборите” по съответни параграфи.
С така направената актуализация изпълнението на отчета на бюджета към 31.12.2007 година
спрямо началния годишен план е 143,87 % за държавните дейности, заедно с дейностите,
дофинансирани с местни приходи.
Преходният остатък от 2006 година в размер на 608 499 лева, в т.ч. в държавни дейности – 385
642 лв и в местни дейности – 222 857 лв и съгласно Решение № 540 / 29.03.2007 година на Общински
съвет Бяла Слатина е разпределен и изразходен по съответни функции и параграфи в местни
дейности.
Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности е план 653 броя и отчет 650
броя, от тях 3 незаети бройки в Общинска администрация. Открита е една допълнителна щатна
бройка в Дома за деца км. Бърдарски геран в рамките на съществуващите средства за работна заплата
и осигуровки към тях.
Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински
приходи е по план 25 броя и отчет 25 броя, в това число 10 броя в дейност „Общинска
администрация” и 15 броя в дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка” съответно по план
и отчет.
Местни дейности
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Функция-дейност
Общинска администрация
Общински съвет
Образование
МБАЛ – общинска болница
Детска ясла
Домашен соц. патронаж
Прогр. за временна заетост
Клуб на пенсионера и инвалида
Др.прогр.дейн.соц.осиг.подп.зает
Водоснаб. и канализация
Осветление
Др.дейности по ЖСРР, БКС
Озеленяване
Чистота
Др.дейности опазв.околн.среда
Спортни бази за спорт за всички
Радиотранслационни възли
Обряден дом
Общински пазар
Сл. и дейн.поддр.рем.изгр. пътища
Др. дейн. по икономиката
ВСИЧКО:

Начален
план
2007 г.
558661
154094
387000
15000
45000
248928
150000
31622
45000
55289
83334
154970
18000
322358
145000
130000
6789
13000
12722
151700
0
2728467

Уточнен
план към
31.12.07
564853
141835
667480
15000
45000
293290
150000
30230
35125
125416
109605
143902
14294
297132
407266
187970
18686
0
12425
176479
11250
3447238

Отчет към
31.12.07
564853
133469
652149
15000
44982
264941
150000
27838
35125
125416
109605
143902
14294
283725
407266
187970
18686
0
4513
176479
11250
3371463

лв
% изпъл.
спрямо
нач.пл.
101,11
86,62
168,51
100,00
99,96
106,43
100,00
88,03
78,06
226,84
131,52
92,86
79,41
88,02
280,87
144,59
275,24
0
35,47
116,33
0
123,57

Има получени средства от ПУДООС за разработен проект в кметство Търнава в два
транша в размер на 3 810 лева за благоустрояване на кметството, отнесени са в приходен
подпараграф 64-01 Получени трансфери и разходен подпараграф 10-20 на дейност „Общинска
администрация” към функция „Общи държавни служби”.
Получен е и безлихвен заем от ПУДООС по параграф 78-11 в размер на 192 779 лв,
който е отразен във функция „Жилищно строителство, БКС”, група „Опазване на околната среда”,
дейност „Други дейности по опазване на околната среда” по съответния параграф за придобиване на
ДМА.
От МРРБ са получени трансфери в размер на 81 857 лв за извършване на
канализационни работи на ул. „Страхил Войвода”, отразени са в съответната функция и дейност.
Изпълнението на отчета на местни дейности към началния план е 123,57%.
Числеността на персонала в местните дейности е с план 58 броя и отчет 58 броя, в т.ч. 1 бр.
Председател на общински съвет.
След актуализацията на местния бюджет, изпълнението на отчета към периода – 31.12.2007
година спрямо уточнения годишен е 90,41 % / уточнен годишен план –12 005 614 лв. и изпълнение към
31.12.2007 г. – 10 854 375 лв/, а спрямо началния годишен план / 7 929 574 лева /е 136,88 %.
Изнесените отчетни данни и направеният анализ на приходната и разходната част на касовото
изпълнение на бюджета към 31.12.2007 година дават основание да се смята, че общината приключи
успешно финансовата 2007 година и за в бъдеще ще продължава да задоволява реалните потребности
на функциите и дейностите с цел реализиране на плануваните мероприятия по социалната и
инвестиционната програми .
Приложение 4
Капиталови разходи по източници на
Усвоено
финансиране
към
Собствени
Банкокрая Субсидия
Външни
бюджетни
ви кре4трим.
РБ
помощи
средства
дити
1
2
5
6
7
11
13
23
433900
100848 822515 192782
Всички раздели
6966524 1550045
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Функция 01: Общи държавни служби
Обекти
Основен ремонт "Хидроизолация
Кухненски блок - Социален
147 патронаж - Бяла Слатина"
24500
24500
24500
Функция 03: Образование
Обекти
Основен ремонт НУ"Кирил и
52 Методии"- с.Търнава (замразен)
0
0
Основен ремонт сградата на
53 СОУ"В.Левски" гр.Б.Слатина
80000
0
0
Основен ремонт сградата на
54 НУ"Цани Гинчев"-гр.Б.Слатина
220000
0
0
Основен ремонт ОДЗ"Вълка
56 Ташевска" с.Търнава (замразен)
0
0
Преустройство на детска градина
за нуждите на
108 "ДОВДЛРГ"с.Бърдарски геран
141979 141979
19533
24932
97514
Основен ремонт санитарни възли
122 ОДЗ"Слънчице"гр.Б.Слатина
5000
5000
5000
Основен ремонт санитарни възли
123 ОДЗ"Радост"-филиал с.Б.Геран
3100
3100
3100
Годишна
Наименование и местонахождение
No
задача
на обектите
2007

Основен ремонт санитарни възли
124 ОДЗ"Радост"гр.Б.Слатина
3900
3900
3900
Основен ремонт цокъл
Прогимназия
125 "Кл.Охридски"гр.Б.Слатина
3000
3000
3000
Основен ремонт "Детска градина
"Чрвена шапчица" и уч-ще
168 "Христо Ботев" - с.Габаре"
120766 120766
120766
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда
Обекти
Основен ремонт "Дворно
пространство Прогимназия
109 "Кл.Охридски" гр.Б.Слатина
75561
75561
3000
72561
Основен ремонт
110 ул."Л.Каравелов"гр.Б.Слатина
32000
32000
32000
Основен ремонт ул."Цар Асен"
111 гр.Б.Слатина
32989
32989
32989
Основен ремонт ул."Бачо Киро"
112 гр.Б.Слатина
24998
24998
24998
Основен ремонт ул."Обнова"
113 с.Търнак
41109
0
0
Основен ремонт ул."Коста
114 Златарев" с.Галиче
84318
0
0
Основен ремонт ул."Стоян
115 Калъчев" с.Попица
93000
0
0
Ремонт вътрешна улична мрежа
116 гр.Бяла Слатина
269500
69500
69500
0
Основен ремонт "Санитарни възли
165 ресторант "Скът""
34862
34862
34862
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности
Обекти
Основен ремонт "Озвучителна и
осветителна техника театрален
132 салон" Културен дом
20000
20000
20000
Вътрешен основен ремонт
135 "Обряден дом"-гр.Б.Слатина
10000
0
0
Основен ремонт "ОВ" Културен
144 дом гр.Б.Слатина
200000
0
0
Функция 08: Икономически дейности и услуги
Обекти
Основен ремонт - Път VRC1013 км 21,170 до км.22,150 /Б.Слатина142 Б.геран/
40503
40503
40503
Основен ремонт Път VRC 1110
Търнава-Галиче от км.0,00 до
143 км.1,360,00
70497
70497
70497
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи
Функция 01: Общи държавни служби
5201 придобиване на компютри и хардуер
Компютри Общинска
79 администрация и офис оборудване
5113
5113
5113
84 Програмни продукти
4000
4000
4000
5204 придобиване на транспортни средства
146 Коли - Общинска администрация 11611
11611
11611

1бр.
Закупуване лек автомобил 157 Общинска охрана - 1бр.
1100
0
0
5205 придобиване на стопански инвентар
Закупуване стопански инветар 155 кметства
14800
14799
10400
4399
Функция 03: Образование
5201 придобиване на компютри и хардуер
82 Компютри Образование - 4бр.
5358
5358
5358
83 Програмни продукти (замразен)
0
0
5205 придобиване на стопански
9030
инвентар
Закупуване на 2бр. готварски
130 печки за ОДЗ
9030
9030
9030
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Оптимизиране системата за
сметоизвозване и депониране на
138 битови отпадъци
642600 642599
449817 192782
5204 придобиване на транспортни средства
Закупуване метачна машина - 2бр.
128 (замразен)
0
0
5205 придобиване на стопански инвентар
Строително оборудване
ОбП"Чистота и озеленяване"
85 (замразен)
0
0
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
Газификация - гр.Б.Слатина
68 (замразен)
0
0
Разширение кооперативен пазар
69 гр.Б.Слатина (замразен)
0
0
Канализация "Колектор ІV117 а"гр.Б.Слатина
10070
1500
1500
Канализация профил 101ул."Акация" гр.Б.Слатина
118 (замразен)
0
0
Канализация профил 63 - ул."Цар
119 Асен" гр.Б.Слатина (замразен)
0
0
Канализация профил 87-б ул."Л.Каравелов"гр.Б.Слатина
120 (замразен)
0
0
Канализация ул."Страхил
121 Войвода" гр.Б.Слатина
297174
86374
4517
81857
Допълнително водоснабдяване на
с.Търнава от ШК №2 и изграждане
на съпътстващи водопроводи
136 (замразен)
0
0
Канализация - Колектор ІІІ
139 гр.Б.Слатина (замразен)
0
0
Отводняване на 9бр. квартали 141 с.Враняк (замразен)
0
0
Довеждащ колектор до ГПСОВ
61 гр.Б.Слатина (замразен)
0
0

"Изграждане на дренаж и
подпорна стена за защите на
р.Скът в участъка от ОК623.656 до
167 ОК563 гр.Б.Слатина
832580
0
ППР
63 ГПСОВ - гр.Б.Слатина
3315000
0
131 Проектиране достъпна среда
12500
12500
Проектиране -"Подробен
устройствен план-с.Драшан"
137 (замразен)
0
0
Проектиране иинфраструктурни
150 обекти
26804
26804
16804
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Закопуване конвенторни
климатици зала "Общински съвет",
166 "Репетиционна" и "Читалня"
12202
12202
2202
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
Изграждане на І - етап "Войнишки
50 паметник"гр.Б.Слатина (замразен)
0
0
151 Спортна зала - гр.Бяла Слатина
120000
0
Функция 09: Разходи некласифицирани в другите функции
5219 други ДМА
Изграждане и внедряване на
"Система за управление и
140 контрол" на Общината (замразен)
0
0
Параграф 5500: Капиталови трансфери
Функция 04: Здравеопазване
5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт МБАЛ гр.Б.Слатина - ремонт"Хирургия"източно крило и "Хемодиализа"
87 (замразен)
0
0
Закупуване на лек автомобил 145 1бр.
15000
15000

0
0
12500

10000

10000

0

15000

На основание на гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.

Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2007 година по
прихода и разхода в размер на 10 854 375 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цялостната разработка на
отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2007
година се намира в стая 408 при Емилия Захариева и всеки общински съветник може да се запознае с
нея.
КМЕТ НА ОБЩИНА
БЯЛА СЛАТИНА :..................................
/ В. Василев /

ОП “ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГР.БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ
за дейността на ОП “Чистота и озеленяване” гр.Бяла Слатина
за 2007 година
Числеността на ОП “Чистота и озеленяване” през първото полугодие на 2007 г. наброяваше 35
души, а през второто полугодие – 39, разпределени по функции както следва:
- Функция “Чистота” общо :
- 14
в т.ч.- директор
- 1
- администрация и счетоводство
- 3
- механизация
- 10
- Функция “Озеленяване”
- 3
- Функция “строително-ремонтни дейности” - 19
- Охрана
- 3
С четири работника беше увеличена през второто полугодие групата за “Ремонтно –
строителни дейности”.
За цялата 2007г. предприятието е изразходвало – 491983.00лв.
Основните дейности, които извършвахме през изтеклата година са следните:
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- поддържане на депото за твърди битови отпадъци;
- поддържане на депото за строителни отпадъци;
- хигиенизиране и почистване на улиците, площадите и парковете в града;
- снегоразриване и опесъчаване на уличната мрежа в града;
- извършване на строително-ремонтни работи на обекти собственост на Общината.
За горепосочените дейности разполагахме със следната механизация:
- 2бр. – “Шкода - сметосъбирачка”;
- 1бр. – “ГАЗ -53” – контейнеровоз;
- 2бр. – Трактори;
- 1бр. – Багер;
- 1бр.”ЗИЛ- 555”;
- 1бр.”Мултикар”;
- 1бр.3 тонен бордови автомобил “Фолксваген”;
- 1бр. лек автомобил – Волво”.
Към края на годината ни бяха предоставени три броя сметосъбирачни автомобила “Денис”, с
помощта на които трябваше да започнем сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от
всички населени места на територията на Общината, но поради неизпълнени договорни отношения с
фирмата – доставчик за сметосъбирачните машини и съдове / контейнери и кофи / , не успяхме да
осъществим предвидената програма за второто полугодие на 2007г.От предоставените ни 3574бр.
кофи за смет и 30 бр. контейнери тип “Бобър” , на населението и фирмите в града бяха раздадени
2864бр. кофи, а в останалите населени места само в кмества с.Б.Геран, с.Комарево, с.Тлачене и
с.Драшан бяха предоставени част от предвидените кофи и контейнери, но поради проблеми с новата
техника, селата не бяха обслужвани.
Проблеми имахме при сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци и в града, тъй
като не ни бяха предоставени предвидените контейнери тип “Бобър” , с които трябваше постепенно
да подменим старите и износени до неузнаваемост четири кубикови контейнери.
В края на годината поставихме по предварително определените места на територията на града
123 бр. пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци.
През изтеклата година хигиенизирането беше обезпечавано от лица по програмата “От
социални помощи към временна заетост”. Централната градска част редовно се почистваше от
отпадъци, а останалата част от града през пролетта и есента. Тук искам дебело да подчертая, че през
изтеклата година, както и през предишните няколко години се налагаше да почистваме улиците и да
извозваме не само битови отпадъци, а и животински, растителни и строителни, които гражданите
най-безцеремонно изхвърляха на уличните платна пред домовете си. Други пък изхвърляха тези
отпадъци не на регламентираното сметище, а на края на града , вследствие на което във всички

краища на града се образуваха нерегламентирани сметища, което е крайно грозна гледка за
човешкото око.
За разриване на тези нерегламентирани сметища на територията на цялата Община
/включително и селата/ са изразходени общо 13273лв.
Разглеждайки по параграфи цялостната издръжка в дейност “Чистота” е както следва:
- && 0100 – заплати по трудово правоотношение
- 70459лв.
- && 0200 – други възнаграждения и плащания
- 8551лв.
- && 0500 – задълж. осигуровки
- 16846лв.
- && 1013 – работно облекло
- 3255лв.
- && 1015 – материали
- 32422лв.
- && 1016 – вода, горива и енергия
- 77190лв.
- && 1020 – разходи за външни услуги
- 24631лв.
- && 1030 – текущ ремонт
- 9676лв.
- && 1040 – платени данъци, мита и такси
- 2364лв.
- && 1051 – командировки в страната
270лв.
- && 1062 – разходи за застраховки
- 1775лв.
- && 1092 – глоби, неустойки и нак.лихви
- 188лв.
Общо за дейността :
247627лв.
Работещите в дейност “Озеленяване и растително производство” произвеждаха разсад цветя и
декоративни храсти и се грижеха за озеленяването на ЦЧ / ул.Д.Благоев”, парковете пред Общината и
Културния дом / , а така също и напълно възстановяване на “оранжерията”.
Тук искам да подчертая, че не всичко се отдаваше на наличния персонал, което доведе до структурни
промени в началото на 2008г.
Въпреки наложените усилия от наша страна за озеленяване на парковете и алеите,
недобросъвестни граждани унищожаваха не малка част от сътвореното от нашите работници.
Извършените разходи в дейност “Озеленяване” през 2007г. по параграфи са както следва :
- && 0100 – заплати по труд.правоотношение
- 9347лв.
- && 0200 – др.възнаграждения
16лв.
- && 0500 – задълж.осигуровки
- 2177лв.
- && 1013 – работно облекло
- 200лв.
- && 1015 – материали
- 1328лв.
- && 1016 – вода, горива и енергия
- 1226лв.
Общо за дейността :
14294лв.
Строителната група към предприятието извърши строително-ремонтни работи на следните
обекти:
- направа на външна ограда, ремонт на всички помещения на втория етаж и стълбището на
стадион “Чавдар”;
- ремонт и реконструкция на помещенията в МБАЛ за доставка и монтиране на “скенер”;
- вътрешен ремонт на двата етажа и фасадата на “Пенсионерски клуб” гр.Б.Слатина;
- ремонт на фасада , вътрешен ремонт и реконструкция на “Бюро по труда” гр.Б.Слатина;
- вътрешни ремонти на апартаменти в бл.”Сребреня” 2 вх.А ет.VІ, бл.”Дунав” вх.Б,ет.І,
бл.”Подем – 1” ет.І ;
- ремонт “кучкарник” на територията на ПАБ;
- направа ограда на кметството в с.Бъркачево;
- вътрешен ремонт на дърводелска работилница и складови помещения в ОП “Чистота и
озеленяване”;
- вътрешен ремонт на сграда кметство с.Враняк;
- вътрешен ремонт на сграда кметство с.Попица;
- вътрешен ремонт на сграда кметство с.Бъркачево;
- вътрешен ремонт на І и ІІ етаж ЦДГ с.Б.Геран;
- ремонт на “Дом на пенсионера” с.Алтимир;
- ремонт покрив “Дом за сираци” с.Драшан;
- ремонт покрив и камбанария у-ще с.Попица;
- кастрене дървета и почистване покрив на читалище с.Попица;
- ремонт покрив и ІІ етаж таван у-ще “Хр.Ботев” гр.Б.Слатина;
- ремонт покрив жилищна сграда на Валя Червеняшка;

- вътрешен ремонт 8-стаи , коридор и стълбище “Помощно у-ще” Б.Слатина;
- вътрешно преустройство автоспирка с.Бъркачево;
- отпушване канализации в училищата с.Алтимир и гр.Б.Слатина;
- почистване на дъждоприемните шахти в гр.Б.Слатина;
- ремонт на 26 бр.контейнери за смет.
Извършените разходи в дейност “Строитерство” през 2007г. по параграфи са както следва :
- && 0100 – заплати по труд.правоотношение
- 59076лв.
- && 0200 – други възнаграждения
26лв.
- && 0500 – задълж.осигуровки
- 13567лв.
- && 1013 – работно облекло
- 1000лв.
- && 1015 – материали
- 2433лв.
- && 1016 – вода, горива и енергия
- 3625лв
- && 1040 – платени данъци, мита и такси
57лв.
- && 1062 – разходи за застраховки
278лв.
Общо разходи :
80062лв.
Съвместно с част от работниците по програмата “От социални помощи към временна заетост”
се извърши изкърпване на асфалтови настилки както следва:
- в гр.Б.Слатина – 7600 кв.м. по улиците: “Цар Калоян”, “Сребреня”, “Цар Симеон”, “Хан
Аспарух”, “Дунав”, “ЦарАсен”, “Петър Берон”, “Одрин”, “Ал.Стамболийски”, “Княз
Дондуков”, “Раковска”, “Родопи”, “Д.Благоев”.
- в с.Галиче – 1200 кв.м.
- в с.Габаре - 60 кв.м.
Изразходените средства по ПВЗ възлизат на
- 150000лв.
Успоредно с това са решавани и други текущи задачи, като:
-инвентаризации, ремонт на МПС, издаване на образци за трудов стаж на работници от
бившите “БКС”, “Бобърстрой”, “Астра”, “ОПЖ” и други.
ОП “Чистота и озеленяване” формира и собствени приходи от извършване на услуги на
населението, които за 2007г. са в размер на 998,32 лв., които са преведени по сметката на Общината.
През 2008г. ръководството на предприятието си е поставило за цел да довърши ремонта на
сградния фонд на прадприятието и окончателно
възстанови оранжерийната база , която да започне да функционира и носи приходи.Въпреки
оскъдните средства през новата година възнамеряваме да обновим облика на зелените площи в ЦГЧ,
да обхванем по-голяма част от Общинските обекти и по селата, нуждаещи се от строителноремонтни работи.
За тази цел обаче е необходимо да се обнови автомобилния парк с багер и автомобил
самосвал и не на последно място селата да бъдат задоволени с необходимото количество контейнери
тип “Бобър”.
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАР” ГР. БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2007 Г.
През отчетната 2007 г. за ОП „Общински пазар” са планувани парични средства в размер на
12425 лв. и отчетени 4513 лв.
В тези суми са включени средства съответно за:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Заплати
Други възнаграждения
ДОО
Здравни осигуровки
Доп.здр.осиг.
Материали
Вода,гориво, ел. енергия

план
6380
855
1374
280
233
703
1000

отчет
2333
855
454
90
20
199

8.
9.
10.

Външни услуги
Командировки
Други
ОБЩО

1000
100
500
12425

562
4513

Числеността на персонала в предприятието е 1 бр.
Събрани са приходи за 2007 г. от ползване на места за провеждане на панаири, търговска
площ и запазени места в размер на 25434 лв.

