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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
 

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
 БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

КЪМ 30.06. 2010 ГОДИНА 
 
 

 
Бюджета на Община Велико Търново за 2010 година беше приет с Решение 

№808/29.01.2010 година на Великотърновски общински съвет по приходната и разходната част 
в размер на 55 062 914 лева.  
 

Бюджета на Община Велико Търново за 2010 година по приходната и разходната част е 
в размер на 55 062 914 лева, в това число: обща субсидия за делегирани от държавата 
дейности – 30 191 820 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 810 100 лева, в т.ч. 480 
800 лева за ремонт на общински пътища, обща изравнителна субсидия – 1 438 400 лева, в т.ч. 
149 200 лева за зимно поддържане и снегопочистване, собствени приходи - 20 462 048 лева, в 
т.ч. собствени приходи на общообразователни училища – 92 797 лв., предоставен трансфер за 
МДТ “К.Кисимов” /-/ – 86 400 лева, временни безлихвени заеми /+/ - 769 862 лева и операции с 
финансови активи – 1 477 084 лева, в т.ч. преходен остатък: 4 134 718 лева. 

  
• приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на      34 213 131 

лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 33 381 699 лева, капиталови разходи – 831 432 
лева.  

• приходи и разходи за местни дейности в размер на 20 170 449 лева в т.ч.: текущи 
разходи – 18 404 992 лева, капиталови разходи –  1 765 457 лева. 

• приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински 
приходи в размер на 679 334 лева в т.ч.: текущи разходи 679 334 лева / Приложение 2 , 
Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/ 
  
Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 година е в размер на 

70 659 333 лева, от които: 
 

• 810 100 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища 
– 480 800 лева; 

• 1 600 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините; 
• 66 462 444 лева от други извънбюджетни средства; 
• преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 109 516 лева, в т.ч. 

109 484 за Обекти по Красива България; 
• преходен остатък от целеви трансфер за съфинансиране на проекти за Енергийно 

саниране на училищни сгради, Изграждане в училищни сгради на достъпна среда за 
хора с увреждания и Ремонт на спортни площадки и съоръжения в размер на 452 648 
лв. 

• собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 224 625 лева; 
 

 В съответствие с Приложение №9 към §32 от ЗДБ на РБ за 2010 год. извънбюджетните 
сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година са Специална сметка за приходи 
от приватизация на общински предприятия; Фонд за покриване разходите по приватизация; 
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините; Национален фонд към 
Министерство на финансите. Приходите по тези извънбюджетни сметки са в размер на     
15 466 307 лева, в т.ч. преходен остатък от 2009 година – 4 548 002 лева, а разходите –   
15 027 014 лева. 

 



 2

С писмо № ФО-5/08.02.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 114 571 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” по НП Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в ДГ, 
децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” за периода от 
01.01.2010 до 31.05.2010 г. 
 С писмо № ФРС-2/11.03.2010 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 
получените целеви трансфери, както следва: 83 250 лева за субсидии за вътрешноградски и 
междуселищни пътнически превози – Първо тримесечие; компенсации за безплатен превоз на 
ученици до 16 години – Първо тримесечие – 14 467 лева; компенсации за безплатни или по 
намалени цени пътувания – Първо тримесечие – 200 790 лева или общо 298 507 лева.  

С писмо № ФО-9/15.03.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 22 655 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал 
за периода м. Януари – м. Септември, 2010 г. 

С писмо № ФО-11/01.04.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 43 127 лева. Средствата са предоставени по функция 
“Образование” за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от средищните училища. 

С писмо № ФО-12/01.04.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 211 020 лева. Средствата са предоставени по функция 
“Образование” за закупуване на учебници и учебни помагала на учениците от I-VII клас и на 
децата от подготвителните групи в ДГ и училища. 

С писмо № ФО-14/20.04.2010 година е намалена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 140 679 лева. Корекцията е във функция „Образование” във 
връзка с промяна в натуралните показатели,  съгласно информационната система на МОМН 
„АДМИН М”. 

С писмо № ФО-16/20.04.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 2 449 лева. Корекцията е във функция „Здравеопазване” във 
връзка с промяна в натуралните показатели,  съгласно информационната система на МОМН 
„АДМИН М”. 
 С писмо № ФРС-3/10.05.2010 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 
получените целеви трансфери, както следва: 83 250 лева за субсидии за вътрешноградски и 
междуселищни пътнически превози – Второ тримесечие; компенсации за безплатен превоз на 
ученици до 16 години – Второ тримесечие – 27 053 лева; компенсации за безплатни или по 
намалени цени пътувания – Второ тримесечие – 200 790 лева или общо 311 093 лева.  

С писмо № ФО-18/10.05.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности с 14 918 лева. Промяната е отразена във функция “Здравеопазване”, 
дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” за фактически изплатените средства за 
лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и 
военноинвалидите. 

С писмо № ФО-19/10.05.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности с 433 лева. Промяната е отразена във функция “Здравеопазване”, дейност 
469 “Други дейности по здравеопазването” за фактически изплатените средства за пътни 
разходи на правоимащи болни. 

С писмо № 08-00-687/19.05.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 87 400 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Дневен 
център за възрастни хора с увреждания в с. Вонеща вода, Община Велико Търново. 

С писмо № 08-00-717/19.05.2010 година е намалена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 150 335 лева. Корекцията е във връзка с намаление 
капацитета на Домовете за деца. 

С писмо № ФО-23/19.05.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности с 12 920 лева. Средствата са предназначени за присъдена издръжка въз 
основа на представена от Община Велико Търново справка за фактически изплатени средства; 

С писмо № ФО-24/26.05.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 2 520 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” за изплащане на стипендии през 2010 г. на децата с изявени дарби. 

С писмо № ФО-25/21.06.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 5 400 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” по НП „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно 
оценяване”; „ИКТ в Училище” и „Квалификация”. 
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С писмо № ФО-26/21.06.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 20 899 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” по НП „Оптимизация на училищната мрежа” за изплащане обезщетения на 
персонала. 
             С писмо № ФО-27/21.06.2010 година е увеличена общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности в размер на 3 300 лева. Средствата са предоставени за функция 
“Образование” за кариерно развитие на педагогическия персонал в обслужващите звена. 

 
§ 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство 

на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 372 лева. 
Средствата са за дейности по програма за “Учение през целия живот”. В разходната част са 
отразени във Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи. 

 
§ 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство 

на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 5 085 лева. 
Средствата са за дейности по програма “Сократ”. В разходната част са отразени във 
Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и Местни дейности. 
Сумата в размер на 5 085 лева е постъпила по Набирателни сметки на ЦДГ „Здравец” и ПМГ 
„Васил Друмев” и не представлява получен трансфер. След съгласуване с Министерство на 
финансите получените средства изкуствено се натрупват в приходната и разходната част на 
Бюджета и Отчета на Община Велико Търново за 2010 г. 

 
§ 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство 

на регионалното развитие и благоустройствот, относно финансиране на Обект „Реконструкция 
на пътно кръстовище „Качица”, гр. В. Търново” в размер на 1 500 000 лв. 
 

В § 61-02 “Предоставени трансфери” в приходите за местните дейности е отразен 
трансфера на МДТ “К.Кисимов” – гр. Велико Търново в план в размер на 86 400 лв. и 
изпълнение 36 000 лв. към 30.06.2010 година.  
 

В § 61-05 “Предоставени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във 
връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер  55 166  лева. Трансферът е отразен 
към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”. 

 
В § 62-01 “Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ” в 

приходите за местните дейности са отразени, както следва:  
- получен трансфер от МТСП в размер на 13 021 лева  за финансиране на одобрен 

проект №BG2005/017-353.0102-2.29/22 от 18.03. 10г.  по програма за “Деинституционализация 
посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.  

- получен трансфер от МОН в размер на 130 372 лева  за финансиране на Основен 
ремонт на Детски заведения. 

 
Получените трансфери от ПУДООС са отчетени по § 64-01 “Получени трансфери”, 

местни дейности в размер на 4 432 лв., които в разходната част на бюджета са отразени  в 
функция 6 “Жилищно строителство, БКС  и опазване на околната среда”, дейност 629 “ Други 
дейности по опазване на ок. среда”, тъй като е за дейности по Почистване на населените места 
и облагородяване на почистените площи.  

 
В § 76-21 “Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на /-/ 1 597 116 лева. Средствата са 
предоставени съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за авансово съфинансиране  
на проекти по ОП към Национален фонд. 

 
В § 76-22 “Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на /+/ 1 568 832 лева. Средствата са 
възстановени съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за авансово съфинансиране  
на проекти по ОП към Национален фонд. 
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На основание § 8 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010 г. с 

получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета. 
 
 
С настъпилите промени размерът на бюджета е достигнал 58 208 665 лева. 
   

 Преходният остатък към 30.06.2010 г. е в размер на 3 218 128  лева. 
 
Бюджетът е  разпределен и изпълняван  по функции и дейности съгласно приоритетите, 

определени с Решение №808/29.01.2010 г.. на Великотърновски общински съвет. 
 
 
 Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част  е както следва: 
 
 
І. Делегирани от държавата дейности  
 

Отчет към Отно- 
30.6.2010 сит. МЕРОПРИЯТИЯ Год.план 

година Дял 
1.Общи държавни служби 2 115 933 813 970 5,55 

2.Отбрана и сигурност в т.ч. 239 750 52 831 0,36 

    А. Отбрана 53 311 16 752 31,71 

    Б. Полиция 86 238 17 069 32,31 

    В. Гражданска защита 100 201 19 010 35,98 

3.Образование 15 872 121 6 710 569 45,79 

4.Здравеопазване 8 877 186 3 820 720 26,07 

5.Социално осигуряване 4 672 398 1 793 939 12,24 

6.Поч.дело, култ.и рел.дело 2 244 033 934 539 6,38 

7.Икономически дейности 189 255 148 529 1,01 

8.Основен ремонт на ДМА  702 336 295 389 2,02 

9.Придобиване ДМА 222 964 84 863 0,58 

10.Придобиване НДА       

11.Капиталови трансфери       

             Всичко: 35 135 976 14 655 349 100,00 
 
Забележка: Посоченият относителен дял на Групи “Отбрана”, “Полиция”, “Гражданска 

защита”  е в съотношение към функция “Отбрана и сигурност”. 
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ІІ. Местни дейности  и  Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с 
приходи от общински характер, дарения и други 

 
 

    Отчет към Отно- 
МЕРОПРИЯТИЯ Год.план 30.6.2010 сит. 

    година Дял % 
1.Общи държавни служби 2 409 542 1 583 043 12,93 

2.Отбрана и сигурност в т.ч. 25 000   0,00 

    А. Отбрана       

    Б. Полиция       

    В. Гражданска защита 25 000     

3.Образование 1 779 142 994 441 8,12 

4.Здравеопазване 498 802 239 510 1,96 

5.Социално осигуряване 659 334 283 375 2,31 

6.Жил.строителство и БКС 10 710 646 4 774 165 38,98 

7.Поч.дело, култ.и рел.дело 1 723 842 916 257 7,48 

8.Икономически дейности 1 313 716 776 271 6,34 

9.Разходи, некласифицирани в други 
функции  

112 921 58 099 0,47 

10.Основен ремонт на ДМА  489 766 467 766 3,82 

11.Придобиване ДМА 2 911 757 1 973 980 16,12 

12.Придобиване НДА 10 000 10 000 0,08 

13. Придобиване на земя 427 734 169 893 1,39 

14.Капиталови трансфери 487 487 0,00 

             Всичко: 23 072 689 12 247 287 100,00 
Забележка: Посоченият относителен дял на Групи “Отбрана”, “Полиция”, “Гражданска 

защита”  е в съотношение към функция “Отбрана и сигурност”. 
 
Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за 

делегираните от държавата дейности имат разходите за заплати и осигурителни вноски –  
55,87 %, за субсидии – 25,57%, за издръжка са 14,19 % и т.н. 

 
Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината  за местните и 

дофинансираните дейности имат разходите за издръжка 68,73 %, за капиталови разходи – 
21,41 %, за заплати и осигурителни вноски –  9,18 % и т.н.  

 
          Началните салда по “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и 
“Фонд за покриване разходите по приватизацията”, са в размер на 172 301 лв., от тях: 
25 059 лв. са на “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”  и 147 242 лв. на “Фонд 
за покриване разходите по приватизация”. Приходите в Специален фонд за инвестиции и 
дълготрайни активи са в размер на 284 996 лв. От фонда  са изразходени средства в размер на     
220 198 лева. Остатък в края на периода –  241 759 лева, в т.ч. на Специален фонд за 
инвестиции и дълготрайни активи – 89 857 лв. 
 
 
АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


