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Д О  К Л А Д  

 

 
ОТНОСНО: Изпълнение на предвидените в плана за финансово 

оздравяване мерки и дейности за първо тримесечие на 2017 г. на Община 

Перник       

Във връзка с разпоредбата на чл.130з,ал.1 от ЗПФ, Ви докладвам за 

изпълнението на предвидените в плана за“ Финансово оздравяване на Община 

Перник за периода 2017г.-2019г.„ мерки и дейности за първото тримесечие на 

2017 г. в приходната част : 

В плана за финансово оздравяване бяха заложени следните  цели в 

приходната част : 

- Намаляване на недоборите /несъбрани вземания от данъчно задължени 

лица / за минали години . Към 31.12.2017г. недоборите възлизаха на стойност  на 

13 200 000 лева. Към 31.03.2017г. недоборите в пет годишен давностен период са 

в размер на 10 496 883 лева . 

Заложените цели спрямо увеличението на приходната част в плана за финансово 

оздравяване по следните видове данъци е постигнат следният финансов ефект. 

Таблица № 1  

Справка за изпълнение на общите приходи към 31.03.2017г. спрямо същият 

период на 2016г.и спрямо заложените цели в оздравителният план. 
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ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА 

ПРИХОДИТЕ 

 Изготвени покани за доброволно изпълнение на данъкоплатци с просрочени 

задължения  

 Съобщения за доброволно изпълнение по чл.19,чл.23 от ЗМДТ  

 Насрочване на ревизии на по-големите данъкоплатци 

 Изготвяне на списък и прозвъняване на данъчно задължени лица 

 Изготвяне на списъци и изпращане на съобщения за неплатени стари 

задължения . 

 Предаване за принудително събиране на вземания от НАП  и ЧСИ. 

 Изпълнение на показатели по чл.130а от ЗПФ 

 

Резултатите от направената оценка на данните в края на първото тримесечие на 

2017 г. спрямо края на 2016 г., както и спрямо същия период на 2016 г., показват 

следното: 

 Показатели за финансова самостоятелност:   

 Дял на приходите от общите постъпления показва леко увеличение на 

събраните приходи  - 38,97 % спрямо 35,24 % за същия период на миналата 

Вид 

приход

Приходи I-во 

тримесечие 2017 г.
Приходи  2016 г.

Финансов ефект  I-во 

тримесечие 2017 г.-

планиран

Финансов ефект  I-во 

тримесечие 2017 г.-

изпълнение 

ДНИ 1 028 783 835 471 56 521 193 312

ДПС 1 045 518 834 332 163 986 211 186

ТБО 1 621 531 1 459 868 111 253 161 663 

ОБЩО: 3 695 832 3 129 671 331 760 566 161
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година и 38,00 % в края на 2016 г. Общината отчита дял на приходите от 

общите постъплетния по-висок от средния за страната за първото 

тримесечие на 2017г. 

 Покритие на разходите за местни дейности с приходи достига 61,08 % 

спрямо 73,27 % за същия период на миналата година и 84,59% към края на 

2016 г., 

 

 Показатели за финансова устойчивост и ефективност: 

 Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет –към края на 

март 2017 г. е 14,16 %,  при 2,81 % към същия период на миналата година и 

– 0,15 % в края на 2016 г. Бюджетното салдо  към март 2017 г., както и към 

1-вото тримесечие на 2016 г., е положително, поради което и делът му в 

общите постъпления е положителна величина.В абсолютна стойност 

бюджетното салдо в края на март 2017г. е 2 238 244лева, спрямо 388 317 

лева в края на първото тримесечие на 2016г. 

 Размера на дълга като процент от планираните приходи и планираната 

изравнителна субсидия се увеличава  до 64,05 % (при 45,65 % към март 

2016 г. и 44,93 % към края на 2016 г.) .Съгласно чл.52, ал.1,т.2 и чл.130ж, 

ал.1 и ал.2  от ЗПФ и Решение №439/19.01.2017г. на общински съвет 

гр.Перник , общината получи временен безлихвен заем от 4 000 000лева, 

който увеличи размера на дълга.Общината използва заема за погасяване на 

просрочени задължения с цел постигане на заложените в оздравителната 

програма мерки. 

 Делът на просрочените задължения от планираните приходи и 

планираната изравнителна субсидия към края на първото тримесечие на 

2017 г. е 59,86 % (при 50,90 % към март 2016 г. и  62,70 % към края на 2016 

г.). 
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 Делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи  намалява 

и към края на първо тримесечие е 38,38 %, а за същия период на миналата 

година и към края на 2016 г. е съответно 47,65 % и 50,39 %. 

 

 Показател за инвестиционна активност - дял на капиталовите разходи в 

общите разходи: 

 Делът на капиталовите разходи в общите разходи  в края на първото 

тримесечие на 2017 г.  – 8,31% намалява незначително сравнено с данните 

към края на 2016 г., -  8,51 %, но е повече  спрямо средното равнище на 

показателя 5,37 %, отчетено към същия период на миналата година. Това се 

дължи на разплатените просрочени задължения за капиталови разходи  с 

отпуснатия временен безлихвен заем, съгласно приетия от Министерство на 

финансите план за погасяване на просрочени задължения за 2017 г. 

 

 Други показатели за финансовото състояние: 

 Размерът  на общинските приходи  по чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ като 

абсолютна сума на събраните приходи  в края на първото тримесечие на 

2017 г.се е увеличил , съответно 6 158 874 лева, при  4 875 569 лева  към 

същия период на миналата година . 

 Размерът  на общинските разходи  по чл.45, ал.1, т.1 от ЗПФ като 

абсолютна сума на извършените  в края на първото тримесечие на 2017 г.се 

е увеличил , съответно 17 418 994 лева, при  13 823 241 лева  към същия 

период на миналата година. Увеличението е в резултат на получения 

временен безлихвен заем от 4 000 000 лева от Централния бюджет , с който 

изцяло са погасени просрочени задължения към 31.12.2016г. 

 Размерът  на Общинският дълг към 31.03.2017 г. възлиза на 17 263 590 

лева, спрямо  13 539 922 лева за същия период на  2016 година. Размерът на 
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общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 3 723 668 лева,  

което се дължи на предоставения безлихвен заем на общината. 

 Просрочените задължения на общината към 31.03.2017 г. са в размер на 

16 133 136 лева спрямо 15 099 211 лева за същия период миналата година и 

19 524 967 лева в края на 2016г. Просрочените задължения намаляват с 

3 391 831 лева спрямо 31.12.2016г.  

 Община Перник отчита  намаление на задълженията за разходи, което е 

показател, че се  спазва законовата разпоредба да не натрупва нови 

задължения за разходи до привеждане на показателя за задължения за 

разходи в съответствие с ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ. 

Отчетено е намаление с 1 959 218 лева., спрямо същия период на миналата 

година. 

 Община Перник запазва   размера на поетите  ангажиментите за разходи 

по бюджета, спрямо края на 2016г. Поети са нови  ангажименти за разходи 

за предоставяне на публични услуги , които не търпят отлагане във времето. 

В края на месец март стойността на поетите ангажименти е 32 560 350 лева, 

спрямо 32 517 570 лева към 31.12.2016 г. 

 

Общината продължава да работи  в посока да се подобри и ефективността на 

управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за 

подобряване на приходната част в общинския  бюджет. Общият финансов ефект 

от оздравителния план следва да се реализира ефективно в края на периода 2017 - 

2019 г. 

        


