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ДОКЛАД
33 ИЗПЪЛНЕНИЕТО на плана за ФИНаНСОВО оздравяване

за периода 01.01.2018-30.09.2018 г.

(съгласно изискванията на чл. 1303, ал.1 от ЗПФ, ДВ 43/ 2016 г.)

в изпълнение на чл. 1303, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с приет с Решение по 1.16 от дневния ред
на заседание на Общински съвет - Сунгурларе, взето по протокол муза/31.07.2017 т. План за
Финансово оздравяване и одобрен временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 1

500 000 лв., и дадените ни бележки с писмо на Министъра на финансите с изх. Ме 08-00ч818 от
13.08.2018 г., правим следната оценка за изпълнението на плана за финансово оздравяване към
30.09.2018 г.

|. Финансови показатели

Резултатите от направената оценка на данните за Трето тримесечие на 2018 г. спрямо Трето

тримесечие на 2016 г., показват следното:

Показатели за Финансова самостоятелност. дял на собствените приходи от общите
постъпления.

Финансовата самостоятелност на общината се обуславя от размера на собствените приходи,
които общината акумулира спрямо общите постъпления в общинския бюджет.

Делът на собствените приходи на общината е 27.42 % от общия размер на постъпленията към
30.09.2018 г. (приходи и трансфери) и е увеличен в сравнение с 30.09.2016 г. ( 20,79 %).

Покритиетона разходите за месгни дейносги сьс собствени приходи към 30.09.2018 г. е 72,92
%, и е увеличено в сравнение : 30.09.2016 г. ( 47,56 %). Това говори за възможност Общината да
изплаща текущите си задължения за местни дейности сьс собсгвени приходи, а не само да разчита на
допълнителни средства от страна на Централния бюджет.
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"3 Показател 30.09.2016г. 30.09.2018г.

1- Собствени приходи 1 266 951 2 253 665
2- Трансфери за местни дейности 915 524 961 870
3- Общо трансфери по бюджета 4 827 656 5 966 696
4- Собствени приходи и

трансфери по бюшкета/ ред 6 094 607 8 220 361
1+ред 3/

5- Разходи за местни дейности и

дофтднсиране 2 664 285 3 090 969

бь Дял на собствените приходи 2о,79 ,показател 1/показател 4 27 42

7- Дял на собствените приходи в

разходите за местни дейности 47 56 72 92
и дофинансиране ” ”

показател 1/показател 5

Показатели за Финансова устойчивост и ефективност

. Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчете положителна величина, като това
се дължи основно на формират-тия преходен остатък в държавни дейности и местни
дейности.

. Средното равнище на размера на дълга, като процент от отчетените приходи е 10,5 %.

Плащанията по общинският дълг към 30.09.2018 г. възлизат на 344 397 лв.
е делът на просрочените задължения ( 684 743 лв.)от отчетените приходи и изравнителната

субсидия( 3 032390 лв.) към 30.09.2018 г. е 22,58%.

Показатели за ефективност

Делът На РЕЗХОДИТЕ за ЗЕПЛЗТИ КЪМ общите разходи остава ЗНЗЧИТЕЛНО ПОСГОЯННЗ величина И

е 5930 % към 30.09.2018 г., сравнен с 30.09.2016 г., когато е 59,92 %.

"! Показател държавни Местни дофинансиране Общо-
дейности дейности

1. Разходи за заплати,
други възнаграждения и

осигуровки „ 3 035 527 638 004 210 092 3 333 623

държавни дейности

2- общо разходи за т
тримесечие на 2016 г. 3 817 288 2 423 969 240 216 6 431 573

3. Дял на разходите 79.52 16.32 87.46 59,”
за заплати за "|
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трим. на 2016 г.

4" Разходи за заплати,
други възнаграждения и

осигуровки „ 3 672 110 679 419 221 880 4 573 409

държавни дейности

5. Общо разходи за |"
тримес5чие на 2018 “ 4 544 825 2 607 449 483 520 7 635 794

5- дял на разходите
за заплати за Ш ао,во 26,06 45,89 59,90
трим.на 2018 г.

ПОКЗЗШЕЛ за инвестиционна ЗКТИЕНОСГ - дял на капиталовите разходи В общите разходи
Инвестиционна активност е 1030 % за !" тримесечие на 2018 г. при отчет 6,45 % за ||!

тримесечие на 2016 г.

"2 Показател 30.09.2016г. 30.09.2о1вг.

1“ 5 5100 383 675 357 415

2- 5 52-00 31 102 403 703
3- 6 53-00 3 000 25 000
4. Общо капиталови разходи 417 777 736 118

5- Общо разходи по бюджета 6 431 573 7 635 794

64 Дял на капиталовите разходи 6 45 10 30

||. Анализ на финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ

“ОБЩИнски дълг

Размерът на общинския дълг на Община Сунгурларе към 30.09.2018 г. е 1 670 000 лв., като

общината има договор за краткосрочен общински заем - овърдрафт с кредитна институциюбанка с
остатъчен размер за периода в размер 200 000 лв. и безлихвен заем от МФ по плана за оздравяване
на общината в размер на 1 470 ОООлв.

ГодишнИят размер на плащанията по дълга за |" тримесечие на 2018 г. е 344 397 лв. или
10,5 %.

Дълговете, които общината следва да обслужва през ||| тримесечие на 2018 г. се обслужваха
регулярно, няма просрочие по отношение на погашенията.

. общински приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ към 30.09.2018 г. са 2 260 931 лв.,

“ Отчетените разходи чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ към 30.09.2018 г. са в размер на 7 556 297 лв.
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. Размерът на задължения за разходи към 30.09.2018 г. е 427 183 лв.
Делът на задълженит за разходи по отчета за |" тримесечие на 2018 г. е 4 % от

средногодишния размер на разходите за последните 4 години, като спрямо 2017 г.

намалениетое с 1,8 %,а спрямо 2016 г. намалениетое : 13,3 %.

общината се стреми да не натрупва задължения за разходи и полага усилия да обслужва
регулярно поетите задължения към доставчици.

“Наличните в края на |" тримесечие на 2018 г. поети ангажименти са в размер на 2 784 496 лв.
делът на поетите ангажименти по отчета за ||! тримесечие на 2018 г. е 26 % от средногодишния
размер на разходите за последните 4 години.

“Просрочените задължения по бюджета към 30.09.2018 г. са в размер на 684 743 лв. и се
формират от неразплатени задължения към доставчици и задължение за отчисления по чл.60 и
чл.64 от ЗУО за периода от 2012 г. - 2015 г. към РИОСВ.

сметка Вид на просроченото 31.12.2016г. 31.12.2017г. 30.09.2018. 30.05.2018Г.
задължение

9923
Към доставчици

1 603 509 383 094 1 307 195 311 157

9922 задължение към
РИОСВ

373 586 373 586

05 .ш ]. 603 509 755 580 1 307 195 БМ 743

Намалението на просрочените задължения спрямо Ш тримесечие на 2016 г. е в размер на
622 452 лв.
Съотношението на наличните към 30.09.2018 г. просрочени задължения по бюджета на

Общината (684 743 лв.) към отчетените разходи за периода (7 556 297 лв.) е 9 %, при допустими 5 %.

Това е единственият показател към 30.09.2018 г., който не сме превели в сьответсгвие със ЗПФ.

. Бюджетното салдо по отчет към 30.09.2018 г. е положителна величина и е в размер308 760 лв.
На основание чл.130з, ал.1 от ЗПФ изпълнението на предвидените в плана за Финансово

оздравяване мерки и дейност към 30.09.2018 г. е следното:

Таблица за изпълнение на показателите по чл. 130а от ЗПФ към 30.09.2018 г.

ПОКЗЗЗТЕЛ ОТЧЕТ Отче-Т ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ

2014 2015 2016 2017 30.09.2018
Годишен размер на плащанията по дълга

7 ,й х х 813 491 829 700 344 397

„таг , ” ” 7

1 741 177 3 372 932 1 634 520 1 519 070 г 253 665
Общоизравнителнисубсидия 1 034 500 1 035 500 1 036 700 1 038 300 778 725

32:31? "риходт " Обща“ изравнител” 2 775 677 4 408 432 2 671 220 2 557 370 3 032 390

ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ Страница 4



Съотношение на плащанията по дълга към
средиогод. размер на приходите и общата
изравнителна субсидии за насладите 3 години
(до 1596)

Наличните към края на годината задължения за

дПрС

1733591“ ЙЙЙЙЙ# х,
,

х 1 825 539 612 760 427 183

Размер на отчетените разходи 10 544 311 11 606 733 10 298 641 10 336 593 7 556 297
Сьопюшение на наличните към края на год.
задълженияза разходи към средногод.размер Х 5,796 4,0 %
на разходите за последните 4 години. (до 1596)

Наличнитекьм края на годината поети
ангажименти за разходи * , ,

х
, „

х 1 132 286 1 937 261 2 784 496

Размер на отчетените разходи 10544 311 11 606 733 10 298 641 10 336 593 7 556 297

Съотношение на наличните към края на год.
поети ангажименти за разходи към средногод. ! х щех или 26 %

размерна разходите за номадите 4 г. (до 5096)

Налични в края на годината просрочени
задължения „ „ , ййй ,

х х 1 603 509 756 680 684 743

Размер на отчетените разходи х х 10 298 541 10 336 593 7 556 297

Съотношение на наличните към края на годината
,

“ :;просрочени задължениякъм отчетените за Х 9 %

последната год. разходи. (до 596) „
Бюджетно салдо Йод-02 1 356 663 308 760

Начисленизадължения (облог) с приспадката
отстъпказа данък върхунедвижимите имоти х х 144 531 145 457 141 364
(ДНИ)за текущата година
Плащания заДНИ за текущата година х х 96 906 99 034 110 768

Събираемосг на данък върху недвижимите имоти х х 67,0% 68,1% 78,4 %
(дни)
Начислени задължения (облог) с лаисладната
отстъпказа данък върхупревозните средства Х х 255 708 289 298 321 706
ЩПрС)за текущата година
Плащания заДПрСза текущата година х х 188 234 219 673 246 807
Събираемосг на данък върху превозните средства Х х 73,6% 75,9% 76, 796
(дПрС)

Осреднено равнищена събираемостна дни и х х 70;% 72,“ % 77,5%

. Събираемост на приходите от данък недвижими имоти (дни) и данък превозни средства
(дПрС)
с цел увеличаване събираемостта от данък върху недвижимите имоти и данък върху

превозните средства с приемането на плана за финансово оздравяване започнаха да се прилагат
мерките ЗЗЛОЖеНИ В НЕГО.

Към 30.09.2018 гъ изпълнението на този показател по чл.130а от ЗПФ е: осредненото равнище
на събираемосг за текущата година на двата вида данъци - 77,5 %, като за дНИ е 78,4 % , а за ДПрС -
76,7 %.
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Щ отчет отчет
3091010 3031018

Начисленизадължения (облог) с приспаднатаотстъпка
за данък върху недвижимитешиити (ДНИ) за текущата
година 144 524 14! 364
Плащания заДНИза текущатагодина 98 878 110 768

Събираемост на данък върку недвижимите имоти (ДНИ) 684 % 78.11 %

Начисленизадължени (облог) (: приспаднатаотстъпка
за данък вьрху превозните средстваЩПрС) за текущата
година 247 118 321 706

Плащания :гаДПрС ;та текущатагодина 227 877 246 807
Събираемост на данък върху превозите средства (ДПрО 92,2 % 76, 7 %
Осреднена равнище на еъбираемоп на дни и дПрС 805 % 77,5%

В сравнение със същия период на 2016 г. събираемостта аа текущата година и изплатените
стари задължения (недобори) е следната:

1 данъчни приходи ДНИ 30.09.2016 30.09.2018
1 облогтекуща година 148 093 144 855
2 Отстъпки в лева 3 569 3 491
3 задължениетекуща година 144 524 141 364
4 Плащане текуща година 87 930 84 168

5 Събираемост текуща година 61 % 60 %

6 Изплатени стари данъчни задължения (недобори) 10 948 26 600
7 погасени по давност/опростени и др. 6 896 2 558

8 Просрочени данъчни вземания (недобор) 76 131 99 992
9 Събираемост недобор 14 % 27 %

: дакьнии приходи -ДПрС 30.09.2016 30.09.2010
1 облог текуща година 251 928 327 646
2 Отсгъпки в лева 4 810 5 940
3 Задължение текуща година 247 118 321 706
4 Плащане текуща година 153 320 189 601
5 Събираемосг текуща година 62 % 59 %

6 изплатени стари данъчни задължения (недобори) 74 557 57 206

7 погасеии по давност/опростени и др. 4 398 2 820

8 Просрочени данъчни вземания (недобор) 99 410 124 899

9 Сьбираемпст недобор 75 % 46 %

данък върху недвижими имоти
Към 30.09.2018 г. от данък върху недвижимите имоти са отчетени за текущата година 84 168

лв. при начислени задължения към периода 144 855 лв. Събираемостта за |" тримесечие на 2018 г. е
60 %, а за "| тримесечие на 2016 г. 61 %. В сравнение с отчетените приходи от дни към 30.09.2016 г.

(87 930 лв.] събираемосгта е намалена : 1 %. Към 30.09.2018 г. от данък върху недвижимите имоти -
изплатени стари задължения(недобори) са отчетени за текущата година 26 600 лв. Събираемосгга за
|" тримесечие на 2018 г. е 27 %, а за т тримесечие на 2016 г. 14 %. В сравнение : отчетените приходи
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от ДНИ изплатени стари задълженик(недобори) към 30.09.2016 г. 110 948 лв.) събираемостта е
повишена : 13 %.

Данък въщ превозните средства
При този вид данък за текущата година се отчита сьбираемосг от 59 %. При облог за годината

в размер на 327646 лв. са отчетени 189 601 лв. при отчет 153 320 лв. към 30.09.2016 г. или с 36 281 лв.
повече. В процент спрямо облога, събираемосгта спрямо т тримесечие на 2016 г. е намалена с 3 %.
Към 30.09.2018 г. от данък върху превозните средства - изплатени стари задължения(недобори) са
отчетени за текущата година 57 206 лв. Събираемосгга за "| тримесечие на 2018 г. е 46 %, а за Ш

тримесечие на 2016 г. 75 %. В сравнение с отчетените приходи от данък върху превозните средства -
изплатени стари задълженив(недобори) към 30.09.2016 г. (74 557 лв.) събираемостта е намалена с 29
%.

Осредненото равнище на събираемост към 30.09.2018 г. на ДНИ и дПрС е в размер на 77,5 %.

ттт. Изпълнение на заложените в плана мерки

1. Мерки за увеличаванена приходите

По изпълнението на мерките за увеличаване на приходите към 30.06.2018 г. е е постигнат
финансов ефект от мерките свързани с: повишаване на събираемостта на просрочените вземания
от дНИ, просрочените вземания от ТБО, за които Общината е предприела мерки за принудително
събиране, туристическиданък, приходи такси и приходите от глоби и санкции и лихви от просрочени
задължения (общо пет мерки), както следва:

1.По мярка 2 -„Повишаване на събираемосттаот просрочени вземания от ДН “

Към 30.09.2016 г. а отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи от данък
недвижими имоти (недобори) в размер на 10 948 лв., а към 30.09.2018 г. - 26 600 лв., т.е. е налице
увеличение от 15 652 лв., представляващо положителен Финансов ефект. В оздравителния план
заложеният финансов ефект в размер на 10 444 лв. или преизпълнение : 5 208 лв.

2. По мярка 5 - „Просрочените вземания от ТБО, за които Общината е предприела мерки за
принудително събиране“

Събраните приходи от такса битови отпадъци (недобор) към 30.09.2016 г. отразени в отчета за
касовото изпълнение на бюджета възлизат на 31 824 лв., а към 30.09.2018 г. - 65 449 лв. Отчетеният
финансов ефекте 33 625 лв. при очакван ефект в размер на 18 420 лв. или изпълнение с 15 205 лв.

3. По мярка 7 -„Повишаеане на събираемосттана туристически данък”
Събраните приходи от патентен данък, отчетени по 501-03 в отчета за касово изпълнение на

бюджета към 30.09.2016 г. възлизат на 463 лв., а към 30.09.2018 г. 797 лв. Налице е увеличение на
събираемосгга на данъка спрямо предходния период, в резултат на което е отчетен положителен
финансов ефект от 95 лв.

4. По мярка 9 - „Повишаване на приходите от такси чрез засилване на контрола върху
събираемостта“

Отчетените приходи от такси към 30.09.2016 г. отразени в отчета за касово изпълнение на
бюджета по 5 27-00 са на стойност 154 175 лв., а към 30.09.2018 г. постъпленията са в размер на
166 341 лв. Налице е увеличение на събираемостта на таксите спрямо предходния период, в резултат
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на което е отчетен финансов ефект от 12 166 лв., а очакваният Финансов ефект в размер на 2 600лв. е
постигнат и е отчетен положителен финансов ефект от 9 566 лв.

Видно от таблицата по-долу най-голямо увеличение на приходите се отчита от такси за
административни услуги - 15 833 лв. и други общински такси - 5 021 лв.

други такси отчет отчет разлика
30.09.2016 30.09.2018

за ползване на детски градини 45 457 43 347 .1 510
за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването

3 414 1 239 >2 175

за ползване на домашен социален патронаж и

други общински социални услуги
51 041 54 573 АБ 458

аза и, тв , .за ползване на п р ржища панаири 917 1838 921
тротоари, улични платна и др.
за техническиуслуги 14 162 14 879 717
за административни услуги 21 175 37 008 15 833
за притежаване на куче 243 170 -73

други общински такси 7 766 12 787 5 021
общо др. такси 154 175 166 341 12 166

5. По мярка 12 -„Повишаване на приходитеот глоби, санкции и наказателни лихви“
Към 30.09.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи по 928-00 от

глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 21 319 лв., а към 30.09.2018 г. - 59 135 лв., т.е. е
налице увеличение от 37 813 лв., предсгавляващо положителен финансов ефект. в оздравителния
план заложеният финансов ефект в размер на 1 179 лв. или преизпълнение с 36 637 лв.

Не е ПОСТИГНЗТ очакваният финансов ефект ОТ мерките свързани С: повишаване на
събираемостта на ДНИ, повишаване на сьбираемосгга на ДПрС, повишаване на събираемостта на
ТБО, повишен обем на реализираните сделки за прехвърляне на имущество, от патентен данък
(текуща година и недобори),увеличаване на приходите от наеми, увеличаване на приходите от
управление на ОГФ и приходи от продажба на свободни земи и терени (общо осем мерки), както
следва:

1. По мярка 1 -„Повишаване на събираемосттанаДНИ“
Отчетените към 30.09.2016 г. приходи от данък недвижими имоти (текуща година), отразени

по 5 13-01 в отчета за касово изпълнение на бюджета, са в размер на 87 930лв., а към 30.09.2018 г. -
84 168 лв. Налице е намаление на сьбираемоспа на данъка спрямо предходния период, в резултат
на което е отчетен отрицателен финансов ефект от 3 762 лв. и очакваният финансов ефект в размер
на 6 927лв. не е изпълнен с 10 689 лв.

2. По мярка 3 -„Ппвишаеане на събираемосттана ДПрС“
Събраните приходи от данък превозни средства (текуща година и недобори), отразени по 5

13-03 в отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г. са 227 877 лв., а към 30.09.2018 г.

посгъпленията са в размер на 246 807 лв., т.е. увеличение с 18 930 лв., като заложения Финансов
ефект от мярката 19 075лв. не е постигнат и има неизпълнение с 145 лв.
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3. По мярка 4 - „Повишаване на събираемосттана ТБО“
Към 30.09.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи по 527-07 от

такса битови отпадъци (текуща година) в размер на 262 609 лв., а към 30.09.2018 г. - 243 153 лв., т.е.
е налице намаление от 19 456 лв., представляващо отрицателен финансов ефект. в оздравителния
план заложеният финансов ефект в размер на 14 580 лв. ,т. е. неизпълнението е 34 036 лв. В

сравнение със същия период на 2016 г. събираемостта за текущата и от миналите години е следната:

1 ТБО 30.09.2016 30.09.2018
1 облогтекуща година 404 021 392 384

2 Отсгьпки в лева 11 184 10 598
3 Задължение текуща година 392 837 381 786

4 Плащане текуща година 262 609 243 153

5 Събираемост текуща година 67% 64 %

6 Изплатени стари данъчни задължения (недобори) 31 824 65 449
7 Погасенипо давност/опростени и др. 11 797 4 628
8 Просрочениданъчни вземания (недобор) 199 240 258 748

9 Събираемост недобор 16 % 25 %

4. По мярка 6 -„Повишенобем на реализираните сделки за прехвърляне на имущество“
Отчетените приходи от данъка към 30.09.2016 г. отразени в отчета за касово изпълнение на

бюджета в 9 1304 са на стойност 69 694 лв., а към 30.09.2018 г. постъпленията са в размер на 58 677
лв. Налице е намаление на събираемостта на данъка спрямо предходния период, в резултат на което
е отчетен отрицателен Финансов ефект от 11 017 лв. и очакваният финансов ефект в размер на 20
845 лв. не е постигнати има отклонение от - 31 862 лв.

Сделките по прехвърляне на имущество бележат спад спрямо предходните години /2016 и
2017]. Самите сделки имат непредвидим характер и са пряко зависими от финансовото състояние на
населението в Община Сунгурларе. Имотите на територията към Общината не са достатъчно
атрактивни и има спад в търсенето, а от там и в сключването на сделки от където идват
постъплениятаот придобиване на имущесгво.

5. По мярка 7 -„Повишаване на събираемосттана патентен данък“
Събраните приходи от патентен данък, отчетени по 501-03 в отчета за касово изпълнение на

бюджета към 30.09.2016 г. възлизат на 7 215 лв., а към 30.09.2018 т. 5 436 лв. Налице е намаление на
събираемосгта на данъка спрямо предходния период, в резултат на което е отчетен отрицателен
финансов ефект от 1 779 лв., и с очакваният финансов ефект в размер на 1 380 лв. за "| тримесечие
на 2018 г. отрицателния финансов ефект става - 3 159 лв.

6. По мярка 10 -„Увеличааанена приходитеот наеми“
Към 30.09.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи от наем

имущество и наем земя в размер на 190 251 лв., а към 30.09.2018 г. - 217 973 лв., т.е. е налице
увеличение от 27 722 лв., предсгавляващо положителен финансов ефект. В оздравителния план
заложеният финансов ефект в размер на 68 040 лв. не е постигнатили има неизпълнение с 40 318 лв.

7.По мярка 11 -„Увелачаеоне на приходитеот управление на ОГФ“
Отразените по 5 2404 - нетни приходи от продажби намаляват, като към 30.09.2016 г. те са 12

493 лв., а към 30.09.2018 г. 5 586 лв., т.е. е налице намаление от 6 907 лв. в оздравителния план
заложеният финансов ефект в размер на 91 453 лв. не е изпълнен с 98 360 лв. В отчета за касовото
изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г. по 5 2404 е отчетена сумата от -69 387 лв., която е сбор от
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13 852,59 лв., в т.ч. 12 493 лв. местни приходи и 1 360лв. държавни приходи /приходи по Форма 93 от
УникредитБулбанк/ и 84 599,95 лв. /разходи за маркиране на дървесина/.

По 5 24-04 към 30.09.2018 г. неизпълнение се получи, тъй като по указание на Сметна палата,
приходите от общинския горски фонд се отчитат вече в 5 36-19 „Други неданъчни приходи". Към
30.09.2018 г. приходите по този параграф са в размер на 1077 540 лв. и надхвърлят многократно
заложената в Плана за финансово оздравяване сума от 91 453 лв. приходи от ОГФ, но не могат да се
отразят като положителен финансов ефект.

8. По мярка 14 - „Продажба на свободни земи и терени“
Приходите от продажба на свободни земи и терени към 30.09.2016 г. в отчета за касово

изпълнение на бюджета по 540-40 са в размер на 274 383 лв., а към 30.09.2018 г.- 107 264 лв., т.е. е
налице намаление от 167 119 лв. По тази мярка за периода има заложен финансов ефект от 287 600
лв. и поради това е отчетен отрицателен финансов ефект от 454 719 лв.

Общината полага усилия за постигане на заложения финансов ефект по тази мярка като са
предложени за продажба нови общински имоти, които досега не бяха включени в Програмата за
разпореждане с общинско имущество. С Решение Ме 383 от 27.09.2018 г. Общински съвет -
Сунгурларе одобри за продажба два недвижими имота - частна общинска собственост, с начин на
трайно ползване горска територия в землището на с. Терзийско с площ 9592811 и 2022,О27 дка при
начална цена 600 лв,/дка и предстои обявяването на публичентърг с явно наддаване.

в одобреният ни план : мерки, които Община Сунгурларе следва да изпълнява е заложен
финансов ефект от всички мерки за увеличаване на приходите за "| тримесечиена 2018 г. в размер
на 542 782 лв., който при отчетеният отрицателен финансов ефект от 63 795 лв., доведе до общ
отрицателен финансов ефект в размер на 606 577 лв. , съгласно Приложение М! 1.

2. Мерки за намаляване на разходите

Мерки за оптимизиранена структурата и разходите за персонал

Разходите за персонал, които включват заплати, възнаграящения, други плащания към
персонала и осигурителни вноски, представляват почти половината от общите разходи на Общината.
Отклонението от заложените в бюджета параметри са в резултат на привеждане на

възнагражденията на заетите на МРЗ в съответствие с размера на минималната работна заплата за
страната, считано от 01.01.2018 г.

По Мярка „Оптимизиране на структурата и разходите за персонал”

По т. 1 „Оптимизиране на структурата на общинска администрация и дейностите към нея”,
спрямо отчета за 30.09.2016 г. 483 210 лв. отчитаме 469 430 лв. или по-малко с 13 780 лв. , но при
планирания финансов ефект от 120 000 лв., общия финансов ефект е отрицателен в размер на
-106 220 лв.

По т. 2 „Съкращаване на 2 щатни бройки отлицата, назначени по реда на ПМС Ме 66/1996 г.",

спрямо отчета към 30.09.2016 г. 55 655 лв. отчитаме 48 639 лв. или в по-малко 7 016 лв. и при
планирания финансов ефектот 5460лв.,общия финансов ефект е положителен в размер на 1 556 лв.

ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ Страница 10



Отчетеният Финансов ефект от изпълнението на мерките за оптимизация на разходите за
персонал за третото тримесечиена 2018 г. възлиза на - 104 664 лв.

действащата структура на общинска администрация Сунгурларе и дейностите, към нея е
приета с Решение по Протокол мед/22.12.2015 г. на Общински сьвет - Сунгурларе. Същата е
променяна веднъж с Решение по Протокол миз/31.01.2017 г., като общата численост, към
настоящия момент е 163 щатни бройки, в т.ч.: кмет на Община Сунгурларе; заместник кмет - 2 бр.;
секретар на Община Сунгурларе- 1 бр.; длъжности пряко подчинени на кмета на общината - 4 бр.;
кметове на населени места - 13 бр.; кметски наместници в общината - 11 бр.; обща администрация
- 37.50 бр. и специализирана администрация - 93,50 бр., от тях: за дейностите към общинската
администрация - 70,50 бр. С последната промяна на заседание от 30.05.2018 г. се извърши
намаление на численосгта на персонала с 4 щатни бройки и промяна на начина на финансирането
на 4 щатни бройки: от „дафинансиране на държавни дейности” преминаха на Финансиране от
„държавни дейности".

Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 29а, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА одобри, считано от 01.06.2018 г. промени в структурата на общинска администрация
Сунгурларе, както следва:

1.8 дирекция ”Бюджет, финансово-счетоводни дейности и общинска собсгвеност“ намалява
численоспа с 1 бр. и от 15 бр. стават 14 бр.

2.8 дирекция „УТ, Строителство, Екология и БКС и Управление на европейски програми и

проекти” намалява с 1 бр. численосгга и от49 бр. стават 48 бр.
3.13 дирекция „Образование и училищно здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и

туризъм“ числеността намалява с 2 бр. и от 25,50 бр. става 23,50 бр.
Промени се и начина на финансиране на щатните бройки в структурата на общината, както

следва:
1.Държавни дейносги - били 60 бр. стават 63 бр.
2.ДоФинансиране на държавни дейности с общински приходи - били 32,50 бр. стават 27,50

бр.
3. Местни дейности - били 70,50 бр. сгават 68,50 бр.

Тази промяна в структурата и оптимизиране числената на персонала е с цел подобряване
организацията на работата на общинската администрация и изпълнение на приетите мерки в Плана
за финансово оздравяване на общината.

Мерки за оптимизиранена разходите за издръжка

По изпълнението на мерките за оптимизиране на разходите за издръжка към 30.09.2018 г. е
постигнатфинансов ефектпо четири мерки, както следва:

1. По мярка - „Оптимизиране на разходите за канцеларски материали в дейност „Общинска
администрация“ отчетените разходи за канцеларски материали по 5 10-15 по дейносгта към
30.09.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 36 648 лв., а към 30.09.2018 г.

- 28 209 лв. Планираният финансов ефект от 1 500 лв. е изпълнен, като отчетения положителен
ефект е 6 939 лв.
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По мярка - „Смяна на доставчика на ел.енергия в дейност „Осветление на улици и плащади“
кьм 30.09.2016 г. отчетеиите разходи за ел.енергия по 5 10-16 в дейносг 604 „Осветление на улици и
площади“ в отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 162 030 лв., а към 30.09.2018 г.-
132 682 лв. или намаление на разходите с 29 348 лв. Заложеният в оадравителнии план ефект в

размер на 7 000 лв. е преизпълнен : 22 348 лв. Потреблението на електроенергия по месеци е
съгласно Таблицата и отчетеният финансов ефект е по-малък, тъй като има платени през 2016 г.

разходи за 2015 г.

Разходи ел. енергия за дейност
604 „Осветление на улици” по 2016 2018 разлика
Фактури
м. януари 20 130,16 17 653,24 .2 476,92
м. февруари 21 вата 18 459,23 -3 378,63
м. март 20 377,10 17 355,18 .3 021,92
м. април 17 256,67 14 ЗЗОДЗ -2 876,64
м. май 15 433,04 13 676,45 -1 756,59
м. юни 13 101,46 11 377,99 -1 723,47
м. юли 11 880,01 10 338,80 -1 541,21
м. август 10 664,96 9 700,48 4964,48
м. септември 11 395,70 16 В70,60 5 474,90
общо за 9 месеца 142 076,96 129 812,00 -12 26д,96

2. По мярка - Оптимизиране на разходите за външни услуги в дейносг „Общинска
администрация”” към 30.09.2016 т. отчетени-ге разходи за външни услуги в дейност 122 „Общинска
администрация“ в отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 171 731 лв., а към
30.09.2018 г. - 95 962 лв. Отчетеният финансов ефект е в размер на 75 769 лв.,и при заложен
финансов ефект 6500 лв., мярката еизпъпненас 69 269 лв.

4. По мярка - „Смяна на доставчика на ел.енергия в дейност „Общинска администрация“към
30.09.2016 г. отчетените разходи по 5 10-16 в дейносг 604 в отчета за касово изпълнение на бюджета
са в размер на 75 436 лв., а към 30.09.2018 г. - 69 009 лв. Отчетеният положителен финансов ефект е в

размер на 6 427 лв., при заложен финансов ефект 1 500 лв., мярката е изпълнена с 4 927 лв.
Отчетените ПО ТОЗИ параграф разходи са общи за вода, горива И ЕПЕКТРОЕНерГИЯ,а заложената мярка
касае оптимизация на потреблението само на електроенергия, което е следното:

Разход за ел. енергия за общинска
ЗАМИИИСГРЩИЯ по ФЗКТУРИ 2016 2018 разлика

м. януари 5 493,25 4 380,91 -1 112,34
м. февруари 6 812,60 5 083,40 - 1 729,20
м. март 5 269,39 4 277,15 -992,24
м. април 4 179,45 4 459,36 279,91
м. май 3 05435 2 247,50 -806,85
м. юни 2 314,94 1 948,62 -366,32
м. юли 2438,84 2058,41 -380,43
м. август 2463,55 4195,81 1 73226
м. септември 2323.77 1360,77 -963,00
общо за 9 месеца 34 350,14 30 011,” - 4 338,21
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С Решение Ме 2 от 12.01.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с

предмет “Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща
група за ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе”.

С Решение Ме 8/26.03.201в г. на Заместник - кмета на Община Сунгурларе (съгласно Заповед Ме

570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе) за определяне на изпълнител в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на активна нетна
електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на
община Сунгурларе” за изпълнител на обществената поръчка е определен „Мост енерджи” Ад, гр.
София.

с Решение не 14/16.06.2018 г. на Заместник - кмета на Община Сунгурларе (съгласно Заповед
Ме 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе) е изменено Решение Ме 8/2б.03.2018 г. на
Заместник - кмета на Община Сунгурларе (съгласно Заповед ме 570/22.08.2016 г. на Кмета на
Община Сунгурларе) за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и

координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе” в
частта за определяне на изпълнител на основание чл.112, ал.2, т.2 от ЗОП.

С писмо изх.!!! 26-00-206/27.06.2018 г. на Общинска администрация Сунгурларе,определеният за
изпълнител на обществената поръчка, с Решение Ме 14/16.06.2018 г., участник „Хидроенерджи груп“
оод, гр. София е поканен в едномесечен срок от получаването на писмото, да представи
изискуемите по закон документи. След представянето им е сключен договор не 167 от 19.07.2018 г.

Не е ПОСГИГНЗТ планирания финансов ефект ПО ОПТИМИЗИРЗНЕ на разходите ПО една мярка,
КВКТО следва:

1, По мярка -Отпадане на разходите в дейност„Пречисгване на отпадъчните води от населените
места“ към 30.09.2016 г. отчетените разходи в дейност 626 в отчета за касово изпълнение на бюджета
са в размер на 18 177 лв., а към 30.09.2018 г. няма разход. ОтчетениятФинансов ефект е в размер на
18 177 лв., при заложен Финансов ефект 18 600 лв., мярката не изпълнена с 423 лв. дейността
„Пречистване на отпадъчните води от населените места” вече е отпаднала, във връзка с предаването
на ПОСЕ находяща се в с.Манолич на „ВИК” ООД гр. Бургас.

Отчетеният общ финансов ефект от изпълнението на мерките за оптимизация на разходите
за издръжка за Третото тримесечиена 2018 г. възлиза на 103 050 лв.

В одобрената ни Таблица с мерки, които община Сунгурларе следва да реализира в

изпълнение на Оздравителния план е планиран финансов ефект от мерките за оптимизиране на
разходите за персонал и оптимизиране на разходите за издръжка в общ размер на 160 560 лв.
Налице е неизпълнениена очаквания ефект в размер на 1 604 лв., съгласно Приложение Ме 2.

Изпълнението на предвидените в Плана за финансово оздравяване на Община Сунгурларе
мерки и дейности към 30.09.2018 г. и извършения сравнителен анализ между очаквания и отчетения
финансов ефект са както следва:
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ираемостта на ДНИ
Просрочените вземания от дНИ, за които Общината е предприела
мерки по принудително събиране 10 МИ

3, Повишаване на събираемостта на ДПрС и просрочените вземания от
ДПрС, за които Общината е предприела мерки по прштудително
събиране

19 075 18 930 -145

Повишаване на събираемостта на ТБО 14 580 -19 456 414 035
5. Проорочените вземания от ТВО. за които Общината е предприела

мерки по прштудителносъбиране
18 420 33 625 15 205

в. Повишен обем на реализираните сделки за претърпяно на
имущество

20 845 -11 017 -31 862

7. Повишаване на събираемостта на патентен данък н просрочените
вземания , за които Общината е предприела мерки по принудително
събиране

1330 -1 779 -3 159

8. Повишаване на събираемосгп на туристически данък и
просрочените юемания, за които Общииап е прештриепамерки по
нринудшелнс събиране

239 334 95

в. Повишаване на приходите от такси чрю засилване на контрола
върху събираемостта

2600 12 166 9 566

10. Преглед и завишение на цените за наем и определяне на реални
пазарни пени, при сключване на новите договори за
иаем.Използввне ресурсите на общинската собственост за отдаване
под наем или продажба на свободни земи и терени.

68040 27 722 40 318

11. Оптимизиране работата на дирекция ..ОГГ и МП" за управление на
юрскил фонд е цел генериране на допълнително приходи от
продажба на дървесина. както и приемане на нов горскостопански
план за горските територии, собственост на Община Сунгурларе,

91 453 -6907 -98 360

12. Повишаване на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви за
текущата 2017 г. спрямо 2016 г.

1 179 37 815 36 637

13. Провеждане на разтвори с длъжништ на обвини-та,срещ които не
са предприети мерки по принудително сьбиране на щеманщта и
съответно сключване на споразумения за разсрочено плащане на
ттросрочеии задължения към общината. като с приоритет първо ще
се проведат разтвори с най-големите длъжници. Такива
споразумения ще се сключват за споразумения (: миншален размер
1000 лв.

14. Продажба тта свободни земи и терени с цел увещпаваие на
собствените приходи.тт нищи ,
Оптимизиране на структурата на общинската администрация и
дейностите към нея, както следва:
- Съкращаване ив15,5щатни бройки вМд. считано от 01.02.2017г.,
шо следва:
- дейност „Общинска админите-радия"- |щ.бр.

-167 1 19

., „ 120 000 13 780 406 220
-деинаст „Озеленяване 2,5 щ.бр.
- дейност „Дод/ски БКС" - 3 щ.бр.
- дейност „др.д/сти по ГС" - 5 щ.бр.
-дейност „Спортни бази за спорт-" - 2 бр.
и дейност „ДСП“ -2 щ.бр.

2. Съкращаване на 2 нтатни бройки от лицата, назначени по реда на
пмс мастити. считано от 01.011017 г. в дейност 619 5 460 7 016 1 555
„Дрлейносги БКС“ -1 щ.бр. и дейност 622 ,.Озелензтване” - 1 щ.бр.

“" Мелта“ иш.“Ш . . „ 3.5!”
Оптммтпиранена разходите за канисларските материали в дейност
„Общинска администрация" 1500
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2- Смяна на доставчика на ел.енергия в дейност „Осветление на улици
и площади” 7 000 29 348 22 348

3. Смяна на дотвчика на ел.енергия в дейност „Общинска
ашинистрация" 1 500 5 027 4 927

4- Оптимизиране на разходите за външни услуги в дейност „Общинска
администрация““ 6 500 75 769 69 269

5. Отпадвне на разходи в дейност „Пречистване на отпадъчните води
от населените места" във връзка с предаването на ПСОВ на ВиК

18 600 18 177 423
* вот шш

Общият ефектот изпълнението на мерките за увеличение на приходите и оптимизиране на
разходите към 30.09.2018 г. не е изпълнен с 608 181 лв.

Изпълнение на обобщените индикатори по "00 на Община сунгурларе към 30.09.2018 г.

|. Мерки за увеличаване на приходите 542 782 -63 795 -606 577

||. Мерки за оптимизиране на структурата и 125 450 20 795 .104 664
разходите за персонал
|||. Мерки за оптимизиране на разходите за 35 100 138 160 103 060
издръжка
Ш. Мерки за оптимизиране на капиталните 0 0 0
разходи
У. Други мерки 0 0 0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕНА МЕРКИТЕ ОТ

ОБЩИНАТА (ннннншу) 703 342 95 161 608 181

И. Безлихвен заем за финансово оздравяване 0 0 0
УЦ. Графикза погасяване на просрочени "541 332 "290495 "193 “6
задължения
9922 Просрочени задължения за внасяне на -373 586 0 -373 586
данъци, ВНОСКИ, такси И ЗАМИНИСГРЗТИВНИ

СЕНКЦИИ

9923 Просроченизадължения към доставчици -137 745 -317 886 180 140
|Х. Погасяване на безлихвениязаем за
финансово оздравяване 0 000 30 ооо

Към 30.09.2018 г. са изплатени просршени задължения в размер на 317 886 лв., които са в

повече със 180 140 лв. от планирания ефект от изпълнението на мерките - 137 746 лв., в резултат
на постъпилите приходи по 9 36-19 -други неданъчни приходи.
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общият ефект от изпълнението на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2018 г. не е
изпълнен с 801 627 лв., но по 5 36-19 „други неданъчни приходи“ има отчет от 1 077 540 лв., които
не са планирани в началния бюджет за 2018 г. и в Плана за финансовооздравяване, или само от
този параграф има отчетени в повече 275 913 лв.

община Сунгурларе в своя оздравителен план си постави цели за финансово оздравяване,
които включватмерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите 3

годишен и средносрочен план, изготвени на база на обективен анализ на основни финансови
показатели. Целта е да бъде намален дефицитът по бюджета, както и ограничаване на
необезпечените и просрочени задължения и да бъдат въведени конкретни мерки за подобряване
на процеса на управление на общинските финанси.

Усилията на Ръководството на общината продължават да са в посока постигане на
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за недопускане на нарушаване на

Инж,ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурла

ЕЛ ЕНА РАЛЧ ЕВА

Главен счетоводител

Изготвил
ИВАНКА ГЕНЧЕВА
Главен експерт „БФ”
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птици и опити | опциисунтлт приходипошиити отпаци: къмищци г.

“(„„...;м.ш„
Проарочишпшщишш.
пютобшшешшфкщ„тимин-ушната- 1555:

Пиши миМид-сит щ
ДЛрСи три-сент венци
и пюре. ,. хот Обшювп:млрд-тт
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пптмщшшпедин и пирати и 51:04 55 677 -11017 20 545 -11 017 -31 562ЩПодпиши: ... “бири-Ат и:
тип. цинк и препичат
нации: . :- шппшиш ь
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Общщпп .тил мерки на
принуди-лит “бивш:

51308 153 334 139 334
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пъп-ку Мишна.-т

92700 154 175 156 341 11166 2600 11 166 9566
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