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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 2018 г.        

 

      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 

2018 г. в приходната част : 

Резултатите от направената оценка на данните в края на първото тримесечие 

на 2018 г. спрямо края на 2017 г., както и спрямо същия период на 2017 г., 

показват следното: 

Настоящият отчет е разработен в изпълнение на Решение № 270/29.08.2016г. на 

Общински съвет гр.Перник. 

Отчетът има за цел да представи постигнатото през първо тримесечие  на 

2018г.,както и да сигнализира за наблюдаваното закъснение в изпълнението 

или за липса на напредък по отделните мерки. 

 

О  Б  Щ  И  Н  А   П  Е  Р  Н  И  К  
 



В приложение към отчета е представена подробна информация в табличен вид 

относно изпълнението на приходната част ,както и информация за 

постигнатите резултати по всяка една от мерките.  

Съпоставка за изпълнението са резултатите постигнати за същият период  

през 2016г.  

Както основно част от справките са изготвени за периода от 01.01.2018г. – 

31.03.2018г. съпоставими със същият период на 2017г. ,като идеята на така 

предоставената информация е представяне на изпълнението за първо 

тримесечие  на 2018г. 

Основните стълбове, които бяха  заложени в Плана за финансово оздравяване 

на  Община Перник в приходната част бяха следните : 

 Текуща Събираемост от ДНИ /данък недвижими имоти/ 

 Текуща Събираемост от ДПС / Данък превозни средства/ 

 Текуща Събираемост от ТБО/такса битови отпадъци/ 

 Събираемост от натрупани стари задължения в пет годишен давностен 

срок /недобори/ 

Приходи от текущата година за първо тримесечие   

1. Приходите от ДНИ за първо тримесечие на  2018г. са в размер на 

920 576,00 лева по главница.За същият период на 2017 са в размер на 

968 180 ,00 по главници  лева спад - 47 604,00 спрямо 2017г.главница . 

2. Приходи от ДПС за първо тримесечие на  2018г. са в размер на 

1 075 082,00 лева  главница  .За същият период на 2017 са в размер на 

997 536,00 лева главница или  ръст с 77 546,00 лева главница  повече  

спрямо 2017 г.  

3. Приходи от ТБО за първо тримесечие на  2018г. са в размер на 2 108 299,00 

лева главница .За същият период на 2017 г. приходите са в размер на 



1 539 496,00 лева главница или с 204 628,00 лева  по главницата повече  

спрямо 2017г.  

4. Приходи от Недобори  за първо тримесечие  

1.ДНИ : 2018г.192 111 лева ,2017г.- 343 066 лева .Ръст в приходите – -150 955 

лева  

2. ДПС : 2018г. – 388 577 лева ,2017г.- 404 265 лева .Спад в приходите – - 

15 688 лева  

3. ТБО : 2018г.- 682 030  лева ,2017г.- 465 180 лева .Ръст в приходите – 216 

850лева . 

/ прилагам таблица / 

 Приходи  Приходи  Приход

и  

Приходи  

2017г. 2018г. Разлик

а 

2017г. 2018г. Разлик

а  

Тек.годин

а 

Тек.годин

а 

 Мин. 

години 

Мин.годин

и 

 

2100 Данък 

върху 

недвижимит

е имоти 

626 420 669 917 43 497 343 066 241 850 -101 216 

2300 Данък 

върху 

превозните 

средства  

594 331 673 183 78 852 404 265 393 513 -10 752 

2400 Такса 

битови 

отпадъци  

1 075 564 1 288 738 213 174 465 180 759 709 294 529 

Всичко : 2 296 315 2 631 838 335 523 1 212 511 1 395 072 182 561 

 

 



 

Спрямо оздравителният план  за 1-во  тримесечие  

  Спрямо оздравителния план на община Перник  

  

Приходи Приходи 

Суми заложени 

в 

Ув-ние или  намление 

на приходите % 

2018г. 2017г. оздравителния 

през 2018г спрямо 

2017г 

Изпъл-

ие 

1-во 

тримесечие 

1-то 

тримесечие план    

2100 Данък 

върху 

недвижимите 

имоти 920 576 968 180 90 448 -47 604 -52,63 

2300 Данък 

върху 

превозните 

средства 1 075 082 997 536 185 811 77 546 41,73 

2400 Такса 

битови 

отпадъци 2 108 299 1 539 496 204 628 568 803 277,97 

Всичко      

      

      

 4 103 957 3 505 212 480 887 598 745 124,51 

      

 

 

 

 



Спавка 

събираемост  

    

Дата Вид Облог Ползвана 

отстъпка 

Платено по 

облози 

Събираемост без 

надвнесени 

от 01.01.2017 

до 31.03.2017 

МПС 3 654 533.91 28 569.18 593353.31 16.36% 

 ДНИ 3 362 500.13 32 479.40 623951.50 18.74% 

 ТБО 7 965 387.69 67 043.37 1076512.23 13.63% 

от 01.01.2018 

до 31.03.2018 

МПС 3 898 536.44 32 485.05 673 922.99 17.43% 

 ДНИ 3 384 487.19 33 499.39 672135.28 20.06% 

 ТБО 7 961 777.83 66 755.76 1293446.25 16.38% 

 

 

 

Активна е и работата в принудителното събиране на вземания . 

Прилагам таблица за събраните суми  принудително в цифрово изражение : 

за периода 01.01.2018г. - 31.03.2018г. 

 

 

Събрани суми по Актове в първо тримесечие 

Статус на АУЗД Платена главница Платена лихва Главница + лихва 

Предаден на НАП/ЧСИ/ДСИ 321 904.10 68 156.18 390 060.28 

 

 

 



 

 

                                                                                                         С П Р А В К А 

ЗА ПРЕДАДЕНИТЕ ПРЕПИСКИ НА ЧСИ 

За периода 01.10.2017г.-31.12.2017г. 

Месец  Брой  Сума  

Януари  43 127 330,61 

февруари  34  88 831,86 

март  104 238 749,75 

 181 454 912,22 

  

  

      

 

Предприети мерки за увеличаване на събираемостта: 

1. Изготвени напомнителни съобщения за стари задължения  

2. Изготвени списъци  от „Информационно обслужване „с МПС с 

регистрация RK ,които фигурират все още в информационният масив 

на МПТ .Изготвят се писма и се приканват собствениците да посетят 

дирекцията с цел закриване на автомобилите . 

3.  Изготвени списъци  от „Информационно обслужване „дублирани  МПС 

които фигурират все още в информационният масив на МПТ .Изготвят 

се писма и се приканват собствениците да посетят дирекцията с цел 

закриване на автомобилите . 

4.Назначен е Юрист на граждански договор с цел активна работа с ЧСИ и 

НАП с оглед на активно прилагане на способи за събиране на вече 

дадени за принудително събиране 2. 5.Изпращаме мобилни касиери по 



график и договорка със  селските кметове и в периода март – април се 

събират данъците на възрастното население на място. 

6.В началото на годината изпращане на съобщения до всяко Данъчно 

задължено лице /ДЗЛ/ за текущите задължения . 

7.Изпращане на съобщения до ДЗЛ със задължения за минали години с текст 

за предприемане на предстоящи съдебни действия при незаплащането им в 

определен срок. 

8.Изпращане на съобщения на ДЗЛ през м. ноември с предупреждение за 

изтичане на срока за заплащане на задължения без начисляване на лихва. 

9.Изготвяне на списъци с нередовни платци и прозвъняване по телефон. 

10.Никой гражданин дошъл в общината за услуги не може да бъде обслужен 

преди да получи заверка от  гише „Местни приходи и такси „ за липса на 

задължения към общинската хазна. 

11.Системно актуализиране на база данни за починали и разпращане писма 

на наследници. 

12.Ежедневно получаване от отдел „Инвестиционно проектиране и контрол 

по строителството „за нововъведени сгради в експлоатация . 

задължения на ЗЗЛ. 

13. Получаване на ежедневно от отдел „Гражданска регистрация „справка 

за починали лица . 

 

 Показатели за финансова самостоятелност:   

 дял на приходите от общите постъпления показва леко намаление на 

събраните приходи  - 33,52 % спрямо 38,97 % за същия период на 

миналата година и 36,95 % в края на 2017 г. 

 покритие на разходите за местни дейности с приходи достига 78,74 % 

спрямо 61,08 % за същия период на миналата година и 78,10 % към края 

на 2017 г., 

 

 Показатели за финансова устойчивост и ефективност: 



 Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет –към края на 

март 2018 г. е 7,13 %,  при 14,16 % към същия период на миналата година 

и 2,01 % в края на 2017 г. Бюджетното салдо  към март 2018 г., както и към 

1-вото тримесечие и края на 2017 г., е положително,  поради което и 

делът му в общите постъпления е положителна величина. В абсолютна 

стои ност бюджетното салдо в края на март 2018 г. е 1 197 444 лева, спрямо 

2 238 244 лева в края на първото тримесечие на 2017 г. 

 Размера на дълга като процент от планираните приходи и 

планираната изравнителна субсидия се увеличава  до 64,68 % (при 

64,05% към март 2017 г. и 63,29 % към края на 2017 г.)  

 Делът на просрочените задължения от планираните приходи и 

планираната изравнителна субсидия към края на първото тримесечие 

на 2018 г. е 49,04 % (при 59,86 % към март 2017 г. и  49,31 % към края на 

2017 г.). 

 Делът на просрочените задължения от планираните разходи за  

първото  тримесечие на 2017г. е 28,8%, спрямо 21,6% към първото 

тримесечие на 2018г. 

 Делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи  

намалява и към края на първо тримесечие на 2018 г.е 47,91 %, а за същия 

период на миналата година и към края на 2017 г. е съответно 38,38 % и 

49,53 %. 

 

 Показател за инвестиционна активност - дял на капиталовите 

разходи в общите разходи: 



 Делът на капиталовите разходи в общите разходи  в края на първото 

тримесечие на 2018 г.  – 12,63% се увеличава сравнено с данните към края 

на 2017 г., -  5,59 %, и  е повече  спрямо средното равнище на показателя 

8,31 %, отчетено към същия период на миналата година. 

 

 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 

2018 г.се е намалил , съответно 5 628 757 лева, при  6 158 874 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 2018 

г.се е намалил , съответно 15 569 574 лева, при  17 418 994 лева  към същия 

период на миналата година.  

 Размерът  на Общинският дълг към 31.03.2018 г. възлиза на 17 010 796 

лева, спрямо  17 263 590 лева за същия период на  2017 година. Размерът 

на общинския дълг и общинските гаранции се намалява с 252 794 лева,  

което се дължи на увеличената събираемост на собствените приходи  на 

общината за 2017 г.. 

 Просрочените задължения на общината към 31.03.2018 г. са в размер 

на 12 897 317 лева  спрямо 16 133 136 лева за същия период миналата 

година и 13 302 434 лева в края на 2017 г. Просрочените задължения 

намаляват с 405 117 лева спрямо 31.12.2017 г.  

Със част от собствените приходи са погасени просрочени задължения за 

основните видове дейности , а именно: 



1. Разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и горива  - 200 791 лв. 

2. Разходи за външни услуги – 2 458 799 лв., в т. ч.  

- Мобилни и телефонни разговори, информационно и медийно 

обслужване, абонаментно поддържане на програмни продукти, 

разходи за писмова кореспонденция и др. -528 598 лв. 

- Озеленяване и чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, 

експлоатация и поддържане на регионална система за 

управление на отпадъци – 1 930 201 лв. 

3. Разходи за текущ ремонт – 345 308 лв.. 

- Ремонт и аварийни работи по ВиК мрежи и съоръжения – 50 000 

лв. 

- Неотложни ремонти и възстановяване на асфалтова настилка – 

295 308 лв. 

4. Капиталови разходи – 1 889 530 лв. 

Задължения към НАП за ДДС    - 1 237 078 лв.                      

 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 128 024 лева., спрямо същия края на  миналата 

година. 

 Община Перник запазва   размера на поетите  ангажиментите за 

разходи по бюджета, спрямо края на 2017г. 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 31  547 418 лева, спрямо 33 704 148 лева към 31.12.2017 г., 

което показва намаление с -2 156 730 лева. 

През първото тримесечие на 2018 г. Община Перник е поела нови 

ангажименти на обща стойност 545 137 лв, част от които са: 

1. Поддържане и ремонт на светофарни уредби за срок от 3 години – 

132 072 лв. 

2. Инвестиционен проект и авторски надзор за водоснабдяване с. 

Драгичево – 39 600 лв 

3. Право на ползване  на система за финансови отчети – 15 480 лв. 

4. Обработка и генериране на файлове за ДНИ и ТБО за МДТ – 24 000 лв. 

5. Поддържане и ремонт на автомобили на Община Перник  – 23 976 лв. 

6. Охрана със СОТ и видеонаблюдение междублокови пространства в 

кв. Тева – 13 373 лв. 

7. Рециклиране, зареждане и подмяна  на тонер касети и барабани и др. 

– 18 000 лв. 

8. Поддръжка и експлоатация на водни съоръжения и поливни системи 

– 30 064 лв.            

           

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. 

 


