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ДОКЛАД
33 ИЗПЪЛН9НИЕТОНа плана за финансово оздравяване

за периода01.01.2019-30.06.2О19 г.

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

В изпълнениена чл. 130з, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с приет с Решениепо т.16 от дневния ред
на заседание на Общински съвет - Сунгурларе, взето по протокол НВО/31.07.2017 г. План за
Финансово оздравяване и одобрен временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 1

500 000 лв., правим следната оценка за изпълнениетона плана за финансово оздравяване към
30.06.2019 г.

|. Финансови показатели

Условията, по които общината попадна в обхвата на чл.130а, ал.1 отЗПФ бяха:

0 Съотношение на плащанията по дълга към средногодишнияразмер на изравнителната
субсидия и собствените приходи (над 15%) - 22,1 %.

. Наличните към края на год. задължения за разходи надвишават15% от среднотодишния
размерна разходитеза последните 4 години - 17,3 %.

. Наличните към края на годината просрочени задължения надвишават5% от отчетените за

последната година разходи- 7,5 %.

: Равнището на сьбираемосг на приходите (за 2016) е под средното за страната (71.51%),

отчетено за последната година-70%.

Резултатите от направенатаоценкана даннитеза Второ тримесечиена 2019 т. спрямо Второ

тримесечиена 2016 г., показватследното:

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

Финансовата самостоятелностна общината се обуславя от размера на собствените приходи,
които общината акумулира спрямообщите постъпления в общинския бюджет.
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делът на собствените приходи на общината е 21 % от общия размер на постъпленията към
30.06.2019 г. (приходи и трансфери)и е увеличен в сравнениес 30.06.2016 г. ( 18 %).

Покритието на разходитеза местни дейности със собствени приходи към 30.06.2019 г. е 55 %,

и е увеличено в сравнениес 30.06.2016 г. ( 37 %). Това говори за възможностОбщината да изплаща
текущите си задължения за местни дейности със собствени приходи, а не само да разчита на
допълнителни средстваот страна на Централния бюджет.

"! Показател 30.06.1016г. 30.06.1019”.

1” Собствени приходи 766 797 1 263 757
Ъ Трансфери за местни дейности 624 206 716 617
34 Общо трансфери по бюджета 3 492 735 4 984 249

4- Собствени приходи и

трансферипо бюджета/ред 4 259 532 6 168 006
1+ред3/

5- Разходи за местни дейности и

„Финансиране 2 075 743 2 296 463

64 Дял на собствените приходи 18 21
показател 1/покааател4

7- Дял на собствените приходи в
азхо ите за местни ейностиР А Д 37 55

и дофинансиране
показател 1/показател5

Г за : , " . и *

. Бюджетното салдоспрямообщите постъпления по отчет е положителна величина, като това
се дължи основно на формирания преходен остатък в държавни дейности и местни
дейности.

. Средното равнище на размера на дълга, като процент от отчетените приходи е 11,5 %.
Плащанията по общинският дългкъм 30.06.2019 г. възлизат на 370 000 лв.

делът на просроченитезадължения ( 750 934 лв.)от отчетените приходи и изравнителната
субсидия( 1 829 937 лв.) към 30.06.2019 г. е 4.1 %.

Показатели за ефективност
делът на разходитеза заплати към общите разходи остава значителнопостоянна величина и

е 60,85 % към 30.06.2019 г., сравненс 30.06.2016 г., когато е 56,16 %.

на г Г" Местни Общо
дейности дейности

1- Разходи за заплати,
други възнагражденияи
осигуровки за
държавнидейности||

2 071 330 431 549 147085 2 649 964
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тримесечиена 2016 г.

2- Общо разходиза ||

1римесечиена 2016 г. 2 641 864 1 912 528 164 215 4 718 607

3» дял на разходите
за заплатиза || 18.41 22.57 85,57 56,16
трим. на 2016 т.

4. Разходи за заплати,
други възнагражденияи
осигуровки “ 2 959 381 510 413 145 660 3 615454
държавнидейностиза ||

тримесечиена 2019 т.

5» Общо разходиза ||

тримесечиена 2019 т. 3 545е“ 2 142 998 153 465 5 942 107

б- дял на разходите
за заплати за ||

81.18 23.82 9452 6035
тримесечиена
2019 т.

Г за - дял на в общите
Инвестиционна активност е 3 % за || тримесечиена 2019 т. при отчет 8 % за || тримесечиена

2016 г.

"! Показател 30.06.2016г. 30.06.2019г.

1“ 5 51-00 352 577 14 406

2. 5 52-00 25 575 131 787
34 5 53-00
4- Общо капиталови разходи 378 152 146 193

5- Общо разходи по бюджета 4 718 607 5 942 107

6. Дял на капиталовите разходи в 3

||. Анализна финансовитепоказателипо чл. 130а от ЗПФ

“Общинскидълг
Размерът на общинския дълг на Община Сунгурларе към 30.06.2019 г. е 1470 000 лв.
безлихвен заем от МФ по плана за оздравяванена общината.
Годишният размер на плащанията по дълга за || тримесечие на 2019 г. е 370 000 лв. или

11,5 %.
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. Общински приходипо чл. 45, ал. 1, т. 1 от 3ПФ към 30.06.2019 г. са 1 263 757 лв.,

. Отчетените разходи чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ към 30.06.2019 г. са в размер на 5 863 698 лв.

. Размерътна задължения за разходикъм 30.06.2019 г. е 461435лв.
Делът на задълженията за разходи по отчета за || тримесечие на 2019 г. е 4,8 % от

средногодишния размер на разходите за последните 4 години, като спрямо 2018 т.

намалениетое с 0,9 %,аспрямо 2016т. намалениетое : 12,5 %.

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

”Наличните в края на || тримесечиена 2019 г. поети ангажиментиса в размер на 1 319 819 лв.
Делът на поетите ангажименти по отчета за || тримесечиена 2019 г. е 13,9 % от средногодишния
размер на разходите за последните 4 години.

“Просроченитезадължения по бюджета към 30.06.2019 г. са в размер на 750 934 лв. и се
Формират от неразплатенизадължения към доставчици и задължение за отчисления по чл.60 и
чл.64 от ЗУО за периодаот 2012 г. -2015 г. към РИОСВ.

сметка Вид на просроченпто 30.06.2016г. 31.12.2016г. 31.12.1017г. 31.12.2018г. 30.06.2019г.
задължение

9923 към““ти"” 664 014 1 603 509 333 094 333 033 377 348

9312 задължениекъм 373 586 373 586 373 586риосв
още: 664 014 1 603 509 756 630 756 614 750 934

Съотношението на наличните към 30.06.2019 г. просрочени задължения по бюджета на
Общината (750 934 лв.) към отчетените разходи за периода (5 893 698 лв.) е 13 % при допустими 5 %.

- Бюджетнатасалдо по отчет към 30.06.2019 г. е положителна величина и е в размер40 288 лв.

На основание чл.1303, ал.1 от ЗПФ изпълнениетона предвидените в плана за финансово
оздравяванемерки и дейностикъм 30.06.2019г. е следното:

Таблицаза изпълнениена показателитепо чл. 130а от ЗПФ към 30.06.2019 г.

Показател отчет отчет отчет отчет отчет
2015 2016 2017 2018 30.06.2019

Годишенразмер на плащанията по дълга х 813 491 829 700 361 924 370 000
1 634 520

3 372 932 1 519 070 2 255 944 1 259 787
Приходи 1 036 700

1 038 300 1 038 300
Общоизравнителни субсидия 1 035 500 570 150

рагмер “3 приходите " Общата“равните""а 4 408 432 2 671 220 2 557 370 3 307 244 1 829 937
су сидия
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Съотношение на плащанията по дълга към
военноюд- размер на номадитеи общата х иди, 22.5% 11% 11,5 %
изравнителна субсидии за последните 3 години
(до 1596]

Наличнитекъм края на годината задължения за х 1 825 539 612 760 613 850 461 435
разходи
Размер на отчетените разходи 11 605 733 10298 641 10 336 593 11 685 755 5 863 698
СЪОТНОШЕНИЕна НЕЛИЧИИТЕКЪМ края На Год.
задължения за разходи към средногод. размер Х 17,3% 5,896 5,796 43 %

на разходите за последните 4 години. (до 1596)

”“Лични“ към “р" "а година“"пет" х 1 132 286 1 937 261 1 559 449 1 319 319
ЗНГЗЖИМЕНТИза РЗЗХОДИ

Размер на отчетените разходи 11 606 733 10 298 541 10 336 593 11 685 755 5 863 698
СЪОТНОШЕНИЕиа НЕЛИЧИИТЕКЪМ края на год.
поети ангажименти за разходи към средногод. Х 107396 184“: 14.696 138%
размер на разходите за последните 4 г. (до 5096)

Наличнив края на годината просрочени
задължения

Х 1 603 509 756 680 753 624 750 934

Размер на отчетените разходи х 10 298 541 10 336 593 11 685 755 5 863 698

СЪЩНОШЕНИЕна наличните КЪМ крал на годината
просрочени задължения към ощетени-ге за Х 1696 796 696 13%

год. разходи. (до 5%)

Бюджетасдддс 686 709 -572 415 1 356 663 719 676 40 288

Начисленизадължения (облог) : приспадната
отстъпкиза данък върхунедвижимите имоти х 144 531 145 457 146 880 141 568
(ДНИ) за година
Г заДНИ за година х 96 906 99 034 95 632 112 221

Събираемосг на данък върху недвижимите имоти х 67,0% бе?/196 65,1% 753%
(ДНИ)

Ночисленизадължения (облог) с присподното
отстъпкиза данък върхупревозните средства Х 255 708 289 298 328 850 365 511
(ДПрС) за година
Г за ДПрСзо текущ години х 188 234 219 673 243 702 201 821

Събираемаст на данък върху превозните средства х 73,б% 75,9% 7411”, 55 %
(дППС)

Осреднено равнище на сьбираемост на дни и х 70,3% 71,0% 69,5% 67,1 %
дПрС

. Сьбираемостна приходитеот данък недвижимиимоти (дни) и данък превознисредства
(дПРС)
с цел увеличаване събираемосгтаот данък върху недвижимите имоти и данък върху

превозните средства с приемането на плана за финансово оздравяване започнаха да се прилагат
МЕРКИТЕ заложениВ НЕГО.

Към 30.06.2019 г. изпълнениетона този показател по чл.1ЗОа от ЗПФ е: осредненоторавнище
на сьбираемосгза текущата година на двата вида данъци- 67,1 %, като за ДНИ е 79,3 % , а за ДПрС -
55 %.
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Показател отчет отчет
30.6.2016 3061019

." * (облог) с
за данък върхунедвижимите имоти ЩНИ)за текущата
година 144394 141568
Плащания за ДНИ за текущатагодина 78 289 112 22!

Г , на данък върху м- имоти (ДНИ) 54,2% 79,3 %

" * * (облог) с
за данък върхупревозните средства ЩПрС)за текущата
година 241 395 366 911

Р за ДПрС за те ат гадина 105 561 201 821

Събтаемостна данък върху тевознитесредства |Щ1рС) 43, 7% 55 %
Осреднена равнище на събираемпсг на дни и дПрС 49,0% 67,1 %

В сравнениесьс същия период на 2016 г. събираемостта за текущата година и иаплатените
стари задължения(недобори)е следната:

1 3. ДНИ 30.06.2016 30.06.2019
1 Облогтекуща година 147 961 145 247
2 Отсгьпки в лева 3 567 3 679
3 задължение текуща година 144 394 141 568
4 Плащане текуща година 78 289 76 071
5 Г текуща година 54 % 54 %

6 изплатени стари данъчни ” 8 453 36 150
7 Погасени по давност/опростени и др. 6 896 3 455
8 Просрочениданъчни 86 874 102 952
9 Сьбираемост недобор 10% 35 %

2 ,: - дПрС 30.06.2016 30.06.2019
1 облог текуща година 246 186 373 683
2 Отстъпкивиена 4 791 6 772
3 Задължение текуща година 241 395 365 911
4 Плащане текуща година 105 561 156 273
5 Г текуща година 44 % 43 %

6 стари данъчни задължения (недобори| 55 111 45 548
7 Погасенипо давност/опростени и др. 4 398 6 970
8 Просрочени данъчни ! 167 695 145 507
9 Събираемост недобор 33% 31 %ШКъм 30.06.2019г. от данък върху недвижимите имоти са отчетени за текущата година 76 071

лв. при начислени задължениякъм периода 141 568 лв. Събираемосгта за || тримесечиена 2019 г. е
54 %, същата е и за || тримесечиена 2016 г. Към 30.06.2019 г. от данък върху недвижимитеимоти -
изплатени стари задължения(недобори)са отчетени за текущата година 36 150 лв. Събираемосгта за
|| тримесечиена 2018 г. е 35 %, а за || тримесечиена 2016 г. 10 %. В сравнениес отчетените приходи
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от ДНИ изплатени стари задължения(недобори)към 30.06.2016 г. (8 453 лв.) събираемостта е
повишенас 25 %.

Данъквърху превозните средства
Този вид данък за текущата година се отчита събираемостот 43 %. При задължение за

годината в размер на 373 683 лв. са отчетени 156 273 лв. при 105 561 лв. към 30.06.2016 г. или с 50
712 лв. повече. В процентспрямооблога, събираемостта спрямо || тримесечиена 2016 г. е намалена(:
1 %. Към 30.06.2019 г. от данък върху превозните средства - изплатени стари задължения(недобори)
са отчетени за текущата година 45 548 лв. Събираемосгга за || тримесечиена 2019 г. е 31 %, а за ||
тримесечиена 2016 г. 33 %. В сравнениес отчетените приходи от данък върху превозните средства -
изплатени стари задължения(недобори)към 30.06.2016 г. (55 111 лв.) събираемосттае намаленас 2
%.

Осредненоторавнищена събираемосткъм 30.06.2019 г.на дНИ и ДПрС е в размер на 67,1 %.

|||. Изпълнениена заложените в планамерки
1. Мерки за увеличаване на приходите

По изпълнениетона мерките за увеличаванена приходите към 30.06.2019 г. е е постигнат
финансовефект от мерките свързани с: повишаване на събираемосттана просрочените вземания
от ДНИ, повишаване на събираемосттана ДПрС, просрочените вземанияот ТБО, за които Общината
е предприела мерки за принудително събиране, повишен обем на реализираните сделки за
прехвърляне на имущество, туристически данък, приходите от наеми, увеличаванена приходите от
управлениена ОГФ, приходи такси, от глоби и санкции и лихви от просрочени задължения и

приходи от продажбана свободниземи и терени (общо деветмерки), както следва:

1.По мярка 2 -„Повишаване на събираемостта от просрочени вземанияот ДНИ“
Към 30.06.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи от данък

недвижими имоти (недобори)в размер на 8 453 лв., а към 30.06.2019 г. - 36 150 лв., т.е. е налице
увеличение от 27 697 лв., представляващо положителен Финансов ефект. В оздравителнилплан
заложениятфинансов ефект в размер на 9 462 лв. или преизпълнениес 18 235 лв.

2. По мярка 3 -„Повишаванена събираемостта наДПрС”
Събраните приходи от данък превозни средства (текуща година и недобори),отразени по 5

1303 в отчета за касово изпълнениена бюджета към 30.06.2016 г. са 160 672 лв., а към 30.06.2019 г.

постъпленията са в размер на 201 821 лв., т.е. увеличениес 41 149 лв., като заложенияФинансов
ефектотмярката 6 717 лв. е постигнат и има преизпълнениес 34 432 лв.

3. По мярка 5 - „Прасрочените вземания от ТБО, за които Общината е предприеламерки за
принудителносъбиране“

Събраните приходи от такса битови отпадъци (недобрр) към 30.06.2016 г. отразени в отчета за
касовото изпълнениена бюджета възлизатна 25 024 лв., а към 30.06.2019 г. - 93 877 лв. Отчетеният
финансов ефект е 68 853 лв. при очакван ефект в размерна 12 530 лв. или изпълнениес 56 323 лв.

4. По марка 6 -„Павишен обемнареализираните сделки за прехвърляне на имущество”
Отчетените приходи от данъка към 30.06.2016 г. отразени в отчета за касово изпълнение на

бюджета в 5 1304 са на стойност 38 656 лв., а към 30.06.2019 г. постъпленията са в размер на 96 886
лв. Налице е увеличениена събираемоспа на данъкаспрямо предходнияпериод,в резултат на което
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е отчетен финансов ефект от 58 230 лв. и очакваният финансов ефект в размер на 19 897 лв. е
посгигнат и има преизпълнениеот 38 333 лв.

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

бюджета към 30.06.2016 г. възлизатна 273 лв., а към 30.06.2019г. 1 826 лв. Налице е увеличениена
събираемостта на данъка спрямо предходнияпериод, в резултат на което е отчетен положителен
финансов ефект от 1 553 лв.

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

Отчетените приходи от такси към 30.06.2016 г. отразени в отчета за касово изпълнение на
бюджета по 5 2700 са на стойност 102 039 лв., а към 30.06.2019г. постъпленията са в размер на 109
397 лв. Налице е увеличениена събираемостта на таксите спрямо предходнияпериод, в резултат на
което е отчетен финансов ефект от 7 358 лв., а очакваният Финансов ефект в размер на 1000 лв. е
постигнат и е отчетен положителен финансов ефект от 6 358 лв.

Видно от таблицата по-долу найгголямо увеличение на приходите се отчита от такси за
административни услуги - 5 715 лв. и други общински такси - 4 738 лв.

други такси отчет отчет разлика
30.06.2016 30.06.2019

за ползване на детски градини 36 240 35 234 -1 006"0 з....“за техническиуслуги 10 163 10 394 231
за административни услуги 13 380 19 095 5 715
за притежаване на куче 168 194 26
други общински такси 1 220 5 953 4 738
Общо др. такси 102 039 109 397 7 358

7. По мярка 11 -„Уаеличаванена приходитеот управление на ОГФ“
Отразените по 5 24-04 - нетни приходи от продажби се увеличават, като към 30.06.2016 г. те

са (-)71 521 лв., а към 30.06.2019 г. 6 401 лв., т.е. е налице увеличениеот 77 922 лв., представляващо
положителен финансов ефект. В оздравителнияплан заложеният финансов ефект в размерна 52 066
лв. е преизпълнениес 25 856 лв.

8. По мярка 12 -„Поаишаванв на приходитеот глоби, санкции и наказателни лихви”
Към 30.06.2016 г. в отчета за касово изпълнениена бюджета са отчетени приходи по 528-00 от

глоби, санкции и наказателнилихви в размер на 20 168 лв., а към 30.06.2019 г. - 38 456 лв., т.е. е
налице увеличение от 18 288 лв., представляващо положителен финансов ефект. В оздравителния
план заложениятфинансов ефект в размер на 1 286 лв. или преизпълнениес 17 002 лв.

9. По мярка 14 - „Продажбана свободни земи и терени“
Приходите от продажба на свободни земи и терени към 30.06.2016 г. в отчета за касово

изпълнение на бюджета по 540-40 са в размер на 11 667 лв., а към 30.06.2019 г. , 42 505 лв., т.е. е
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налице увеличениеот 30 838 лв. По тази мярка за периода няма заложен Финансов ефект, но е
отчетен положителен Финансов ефект от 42 505 лв.

Не е постигнат очакваният финансов ефект от мерките свързани с: повишаване на
ги Г на на ДНИ, на си на на ТБО, от патентен данък (текуща година и
недобори) и увеличаванена приходите от наеми (общо четири мерки), както следва:

1. По мярка 1 -„Повишаване на събираемостта на ДНИ“
Отчетените към 30.06.2016 г. приходи от данък недвижимиимоти (текуща година), отразени

по 5 13-01 в отчета за касово изпълнениена бюджета, са в размер на 78 286 лв., а към 30.06.2019 г. -
76 071 лв. Налице е намалениена събираемостта на данъка спрямо предходнияпериод, в резултат
на което е отчетен отрицателенфинансов ефект от 2 218 лв. и очакваният финансов ефект в размер
на 6 118 лв. не е изпълнен с 8 336 лв.

2. По мярка 4 . „Повишаванена събираемостта на ТБО”
Към 30.06.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи по 527-07 от

такса битови отпадъци (текуща година) в размерна 241 686 лв., а към 30.06.2019 г. - 249 246 лв., т.е.
е налице увеличениеот 7 560 лв., представляващо положителен финансов ефект. В оздравителник
план заложениятФинансов ефект в размер на 12 224 лв. ,т. е. неизпълнениетое 4 664 лв. В

сравнениесъс същия периодна 2016 г. сьбираемосгтаза текущата и от миналитегодини е следната:

1 ТБО 30.06.1016 30.06.2019
1 облог текуща година 403 527 406 649
2 Отстъпкив лева 11 180 12 358
3 задължение текуща година 392 347 394 291
4 Плащане текуща година 241 686 249 246
5 Г текуща година 62% 63 %

6 Изплатени стари данъчни задължения (недобори) 25 024 93 877
7 Погасени по давност/опростени и др. 11 797 6 447
8 Просрочениданъчни 230 734 257 302
9 Г недобор 11 % 36 %

3. По мярка 7 -„Павишаване на събираемостта напатентенданък”
Събраните приходи от патентен данък, отчетени по 501>03 в отчета за касово изпълнение на

бюджета към 30.06.2016 г. възлизатна 5 956 лв., а към 30.06.2019 г. 5 060 лв. Налице е намалениена
събираемосгга на данъка спрямо предходния период, в резултат на което е отчетен отрицателен
финансов ефект от 896 лв., и с очакваният финансов ефект в размер на 1 670 лв. за || тримесечиена
2019 т. отрицателенФинансов ефектстава -2 566 лв.

4. По мярка 10 -„Увеличаванена приходитеот наеми”
Към 30.06.2016 г. в отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени приходи от наем

имущество и наем земя в размер на 154 497 лв., а към 30.06.2019 г. - 138 899 лв., т.е. е налице
намаление от 15 598 лв., представляващо отрицателен Финансов ефект. В оздравителнияплан
заложениятфинансов ефект в размер на 51 360 лв. не е постигнат или има неизпълнение- 66 958 лв.

В одобреният ни план с мерки, които Община Сунгурларе следва да изпълнявае заложен
финансовефектот всички мерки за увеличаванена приходитеза || тримесечиена 2019 г. в размер
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на 174 330 лв., който при отчетениятфинансовефектот 332 403 лв., доведе до общ положителен
финансовефектв размер на 158 073 лв. , съгласно ПриложениеНе 1.

2. Мерки за намаляване на разходите

Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал

Разходите за персонал, които включват заплати, възнаграждения,други плащания към
персонала и осигурителни вноски, представляватпочти половината от общите разходи на Общината.
Отклонението от заложените в бюджета параметри са в резултат на привеждане на
възнагражденията на заетитена МРЗ в съответствие с размера на минималнатаработна заплата за
страната, считано от 01.01.2019 г.

По Мярка „Оптимизиранена структурата и разходите за персонал”

По т. 1 „Оптимизиране на структурата на общинска администрацияи дейносгите към нея”,
спрямо отчета за 30.06.2016 г. 326 734 лв. отчитаме 323 738 лв. или по-малко с 2 996 лв. , но при
планирания Финансов ефект от 80 000 лв., общия Финансов ефект е отрицателенв размер на
- 77 004 лв.

По т. 2 „Съкращаване на 2 щатни бройки отлицата,назначени по реда на ПМСне 66/1996г.”,
спрямо отчета към 30.06.2016 г. 36 560 лв. отчитаме 35 343 лв. или в по-малко 1 217 лв., но при
планирания Финансов ефект от 3 640 лв.,общия Финансов ефект е отрицателенв размер на - 2 423
ЛВ.

С ефект от на , за на за
за , на 2019 г. на -79 427 лв.

Мерки За оптимизиране на РЕЗХОДИТЕ33 издръжка

По изпълнението на мерките за оптимизиранена разходите за издръжка към 30.06.2019 г. е
постигнат финансовефект по четиримерки, както следва:

1. По мярка -„С на г за г км в дейност „Общинско
администрация” отчетените разходи за канцеларски материали по 5 10-15 по дейността към
30.06.2016 г. в отчета за касово изпълнениена бюджета са в размер на 32 204 лв., а към 30.06.2019 г.

- 31 097 лв. или с 1 107 лв. по -малко. Планираният финансов ефектот 1 000 лв. е изпълнен, като
отчетения положителен ефект е 107 лв.

2. По мярка - „Смяна на дин. на ал г в дейност Пг на улици и

площади“ към 30.06.2016 г. отчетените разходи за ел.енергияпо 5 10716 в дейносг604 „Осветление
на улици и площади“ в отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 127 713 лв., а към
30.06.2019 г. - 120 054 лв. и се отчита намаление на разходите със 7 659 лв. заложеният в

оздравителнияплан ефект в размер на 5 000лв. е преизпълнен с 2 659 лв.
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3. По мярка - Оптимизиране на разходите за външни услуги в дейност „Общинска
администрация” към 30.06.2016 г. отчетените разходи за външни услуги в дейност 122 „Общинска
администрация“ в отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 124 369 лв., а към
30.06.2019 г. - 68 791 лв. Отчетеният финансов ефект е в размер на 55 578 лв.,и при заложен
финансов ефект 4000 лв., мярката е изпълнена с 51 578 лв.

4. По мярка - Отпадане на разходитев дейност„Пречистване на отпадъчните води от населените
места” към 30.06.2016 г. отчетените разходи в дейност626 в отчета за касово изпълнениена бюджета
са в размерна 13 020 лв., а към 30.06.2019 г. няма разход. Отчетеният финансов ефект е в размер на
13 020 лв., при заложен финансов ефект 12 400 лв., мярката е преизпълненас 620 лв. Дейносгга
„Пречистване на отпадъчнитеводи от населените места“ вече е отпаднала,във връзка с предаването
на ПОСВ находяща се в с.Манолич на „ВиК“ООД гр. Бургас.

Не е постигнат планирания финансов ефект по оптимизиранена разходите по една мярка,
както следва:

1. По мярка- „Смяна на доставчика на ел.енергияв дейност „Общинска администрация“към
30.06.2016 г. отчетените разходи по 5 1046 в дейност604 в отчета за касово изпълнение на бюджета
са в размерна 57 007 лв., а към 30.06.2019 г.- 64 469 лв. Отчетеният отрицателенфинансов ефект е в

размер на 7 462 лв., при заложен финансов ефект 1 000 лв., мярката не е изпълнена с 8 462 лв.
Отчетените по този параграф разходиса общи за вода, горива и електроенергия,а заложенатамярка
касае оптимизация на потреблениетосамо на електроенергия,което е следното:

Разход за ел. енергия за общинска
администрация по ФаКТУРИ 2016 2019 разлика

м. януари 5 493,25 5054,35 438,90
м. февруари е 812,60 501з,64 1 798,95
м. март 5 26939 4230,14 1 039,25
м. април 4 179,45 366038 518,47
м.май 3 05435 2928,53 125,82
м. юни 2 314,94 2129,79 185,15
Общо за 6 месеца 27 12338 23 017,43 4 106,55

Към 30.06.2019 г. се отчита намалениена разходаза ел.енергияв сравнениесъс същия периодна
2016 г. с 4 106,55 лв.

С общ * ефектот на за им на
за за , на 2019 г. на 46 502 лв.

В одобрената ни Таблица с мерки, които Община Сунгурларе следва да реализира в
на Г план е ефект от , за им на

за и им. на за в общ размер на 107 040 лв.
Налице е неизпълнениена очакванияефектв размер на - 32 925 лв., съгласно ПриложениеМе 2.

Изпълнението на предвиденитев Плана за финансово оздравяване на Община Сунгурларе
мерки и дейности към 30.06.2019 г. и извършения сравнителен анализмеждуочаквания и отчетения
финансов ефект са както следва:
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Отклонение
Планиран Отчетен от

н.
Мярка Ф"“:?" ”Е:“ заложените

30.05.1019 г. 30.05.2019 г. “ “дана
"9 цели
|. Мерки за увеличаванена приходите 174 330 за: 403 155 073
1, Повишаване на събираемосттана дни 6 118 72 215 -8 336

2,
::осрочените вас:;Ии;:;Дни,за които Общината е предприеламерки 9462 27 595 18 235

Повишаване на сьбираемоспа на ДПрС и просрочените вземанияот дПрс, в 717 41 149 34 4323, за които общинатае меркипо принудително събиране
д. Повишаване на събираемосттана ТБО 12 22А 7 560 -4 664

просроченитевземанияот ТЕО, за които 06 ината е п е п иела ме ки
5. по принудително събиране

щ р д п р “ 53“ 58 553 55 313

е. Повишен обем на сделки за прехвърл на 19 897 58 230 38 333
Повишаване на събираемосттана патентен даквк и просрочените
вземания , за които Общината е предприеламеркипо принудително 1 670 -896 72 566

7. събиране
Повишаване на събираемосттана туристически данъки просрочените
вземания, за които Общината е предприеламерки по принудително 0 1 553 1 553

а. събиране
Повишаване на п иходите от танси ч еа засилванена конт ола въ х

9. събираемостта
р р р р у 1000 7 355 в 358

Преглед и завишениена цените за наеми определянена реални пазарни
цени, при сключване на новите огово и за наеммзполаване ес сите на

10. земии терени.
г работата на “оп и мп" аа на горския
Фонд : цел генериранена допълнителноприходи от продажба на 52 055 77 522 25 856
дървесина,както и приеманена нов горскостопански план за горските

11. собственост на Община Сунгурларе.
Повишаване на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви за

11. текущата 2017 г. спрямо2016 г.
1 236 “Ш 17 002

Провеждане на разговорис длъжницина общината, срещу които не са
Предприети меркипо принудителносъбиранена вземаниятаи съответно
сключване на споразуменияза разсроченоплащане на просрочени 0 0 0
задължениякъм общината, като с приоритет първо ще се проведаг
разговори с найстолемите длъжници.Такива споразумения ще се сключват

13. за с размер1000 лв.
Продажба на свободни земи и терени: цел увеличаване на собствените “505 “505и. приходи.

и. Мерки за на и разходитеза персонал за 640 ; 213 -79 427

Оптимизиране на структурата на общинската администрацияи дейностите
към нея, както следва:
, Съкращаване на 15,5 щатни бройки вмд считано от о1.02.2017т., както
следва:
адениност "общинска администрация"- 1щ.бр. дош] 1 „е .” оо4
сдеиност"озеленяване 2,5 щ.бр.
дейност"дрд/сги вкс" . з щ.бр.
дейност"др.д/стипо гс“ - 5 щ.бр.
дейност“Спортни бази за спорт“ - 2 бр.

1. и дейност“ДСП" 72 щ.бр.
СЪкращаване на 2 щатни бройки от лицата, назначени по редана пмс
Мебе/1996г„ считано от 01.01.2017г. в дейност619 “Др.дейности БКС“ >1 3 640 1 217 ,2 423

2, щ.бр. и дейност612 "Озеленяване“, 1 щ.бр.
„. Мерки за на за издръжка има 55 901 45 502

Оптимизиране на разходитеза канцеларските материалив дейност 1 000 1 107 107
1. “Общинска администрация

Смяна надпставчинана ел.енергияв дейност"Осветление на улици и
5 000 7 659 2 659

2. площади
а. Смяна на доставчика на ел.енергиявдейност”общинска администрация““ 1000 -7 452 -в 462
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Оптимизиране на разходитеза външни услуги в дейност“Общинска
4. администрация..

»: 000 55 578 51 578

отпадане на разходи в дейност"Пречистване на отпадъчните води от
5. мен,-га"във връзка с на псов на викоод “ лов в от 62“

оещ ефект от изпълнение нл мерките отОБЩИНАТА (мини) 131по 405 5113 125 143

Общият ефект от на , за , на и им.
на разходитекъм 30.06.2019г. е преиапълнен 125 148лв.

" на ., , по ПФО на община Сунгурларе към 30.06.2019 г.

ИНДИКАТОРИ
Ф ов ефект към 30.06.2019 г.

отчетен
|. Мерки за увеличаванена приходите 174 330 332 403 158 073

||. Мерки за оптимизиранена структурата и 83 640 4 213 79 427
разходите за персонал

“

|". Мерки за оптимизиранена разходите за 23 400 69 902 46 502
издръжка
Ш. Мерки за оптимизиранена капит. разходи 0 0 0

У. други мерки 0 0 0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТИЗПЪЛНЕНИЕНА МЕРКИТЕОТ 28]. 370 406 690 125 320
ОБЩИНАТА(|+||+|||+Ш+У)

И. заем за * 0 0 0
УЦ. График за погасяванена просрочени 0 235 029 235 029
аап
9922 Просрочени задълженияза внасяне на 0
данъци, вноски, такси и административни 0 0
санкции
9923 Просрочени задължениякъм доставчици 0 235 029 235 029

М. Погасяване на безлихвениязаем за -270000 -270000

финансовооздравяване
ЕФЕКТОТ ПЛАНАЗА ОЗДРАВЯВАНЕ 11 370 641 719 90 177

Общият ефект от изпълнението на Плана за Финансово оздравяване към 30.06.2019 г. е

положителен в размер на 90 177 лв.

Ръководството на Общината продължавада работи за постигане на Финансова устойчивост и

стабилност на общинските финанси, както и за посгигане на съответствие с фискалните правила и

параметри, определенив ЗПФ.

ИНЖ.ВАСИП ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

ЕЛ ЕНА РАЛ ЧЕВА

Гловенсчетоводител

Изготвил
ИВАНКА ГЕНЧЕВА

Главен експерт „БФ“
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спиш/1
30 сьвнии иопити ! овщимтитли: приходи по "мил 3А ФИНАНСОВО озднвяш:към 30.06.2019г.

д..-„...и...щ

Пиши! 55 и ЕБК
Ощи към
3061016г.

от:!към
30.06.2019!,

събрани

планирам
Фимдфещт
напиша-ане

ИМ 2015 г.

степиммм„ „пишат. опишем:
30.062019г.

ни 91301 73239 75 071 1218 6113 -2213 0336
просрочените пеш си дни
кирки по щампи-плис„вт:. тт обвит : преливащи 51301 36150 27637 9452 27697 13235

дПрс и"тнт певци
и ляво. и като Общи":
„ред:-шиела мерки по

513413 160672 201 321 01149 5717 има

Тю 92707 141556 245 246 7550 12220 7560 4664
Прост-(етапшиш-и: и 150,

мерки по тючулишпюпат:: кит Общшпп: "МФК-пя „707 25020 613153 12530 65353 56323

По-ишт обеи нд тираж
ишшеспо
„ми “ т...-„щъ. „ 51304 33555 96336 53230 19397 53230 38333

тт Мк и Мчт
ши перки

принудително събираме

тили-и . 1.- като Общите-щ : 501-03
по

5956 5060 396 1670 3395 -2566

иаьишщм и. „вир-щот.и:
шик

Общини-п : предприели перки :»

тур.-пич ..

противи: цениш, „ Копш 513“ 273 1 326 1553 1553

повишим нд приходи-п и
927-00 102 039 109 397 7353 7353 6353

.Б Преглед и шишвт ». щит:
и над и „шиш-=„, Ш"парии"ми. ти скитник ...

идеи Нимиц-ане т...:общинска" аба-сноп „
оти-ме ми ми ...... имали-63
... (победил ими и терени

Мони-п дошшри :- 92405 ,. 5
и 14-06

32 206
122 291
154 097

32 534

133899
106 355 51360 715 553

, Оптимизирш иириба-пп
"оп и мп- ).

упршюиж „. юрски. Фонд ::

»71521 77922 52066 77922 25 355

. Пиши-пиеи „може и
глоби.ш ишип-пелин
лши„мушици г. пищно
2016 г

523-00 20153 33 456 15233 1236 13 233 17 002

Про-тим „в ршшюри :
ври-0

„шар шоо...
Продажби ш шиш иии и

...и»... : ш Уилт-пи: и.: има 11667 42 505 30:33 42 505 42505

отцепи-пияни 715155 1092685 360507 Ени 174330 има:



и.т.н и.:
спивкд

ЗА оптии изходи : овщишк отмине, сьгмсио шиш зА оищисовопздгдвящнв към 30.06.2015г.

антипленник Фик ШФин-тт„Шмит „3133, мм „шише дтн“. . . сьбцпаемост Ш
ММ.“.ЮВ

г.

““ "“”““““ 3112 9 има и дано пшандзшивршньш. 1522 интимно
1529 юни и има
2519 има и дома

шейни“Швщше” 2,5 щбр 2714 вото и дош„им -д„д/т вкс- , : щ бр ш.: вото и има
дейностщпл/ети „„ГС“-5щбв

"СпортниШи„ „„чи- . 2 в.,

дайте:шашмищииипр-шм- ,

1519дом; и 5415410
1522 бои: и 50500вкс- .: щбр клетва

. ивичест

“Остлеииеи. улици ишшши“

. налива“Общинск-


