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Бюджетът на Община Велико Търново за 2014 година беше приет с Решение 

№1009/12.02.2014 г. на Великотърновски общински съвет по приходната и разходната 

част в размер на 55 153 856 лева, в това число:  

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 919 841 лв. и разходи 

за делегирани от държавата дейности в размер на 30 846 037 лева в т.ч.: текущи разходи 

в размер на 29 949 186 лева, капиталови разходи –   896 851 лева.  

- местни приходи в размер на 28 234 015 лв. и разходи за местни и дофинансирани 

държавни дейности в размер на 24 307 819 лева, от които 156 750 лв. резерв съгласно 

чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. в т.ч.: текущи разходи – 21 301 399 лева, капиталови разходи 

–  3 006 420лева  

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи се финансират: 

- капиталови разходи в размер на 180 560 лева; 

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно 

предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” –   

730 440 лв.; 

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година е в размер 

на 27 679 978 лева, както следва:  

- 1 187 700 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 577 000 лева. 

Резерв от Целева субсидия за капиталови разходи – 5%  на обща стойност 59 385 лв.  

- 135 456 лева от Приватизация; 

- 23 776 707 лева от други извънбюджетни средства; 

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- 

възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 66 981 лева; 

- преходен остатък от целеви трансфер  - СБ - неотложни аварийно- 

възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 26 182 лева; 

- преходен остатък за реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - 

Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 59 787 лева; 

- преходен остатък за изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян 

Станев" -702 825 лева; 

- преходен остатък за ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от 

улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 643 612 

лева; 

- преходен остатък за основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена 

изостаналост, с. Пчелище – 24 800 лв.; 

- преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги 

на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити 

с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.; 

- преходен остатък за ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан – 38 968 

лв.; 

- преходен остатък за ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан – 26 027 лв.; 



- преходен остатък за изграждане на подход за инвалидни колички  Дневен център 

за деца с увреждания – 1 168 лв.; 

- преходен остатък за реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и 

кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен 

остатък от 30% от продажби на общинско имущество – 36 241 лв.; 

- собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 943 624 лева; 

Акцентите на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година  са следните: 

- Първа година, в която изготвянето и изпълнението на Бюджета са съобразени 

с изискванията на Закона за публичните финанси /ЗПФ/; 

- Задържане на ниска приходна база за 2014 година, която намалява 

възможностите за поемане на разходни ангажименти; 

- Създаване на възможности за балансирано и устойчиво развитие на 

Общината; 

- Обединяване около ясни приоритети и реално изпълними цели; 

- Община Велико Търново ще има възможност да кандидатства с проекти за 

финансиране от Публичната инвестиционна програма; 

- Продължаване дофинансирането със местни приходи на дейностите, чиито 

разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка; 

- Наблюдава се тенденция на намаляване на дела на услугите в 

специализираните заведения за сметка на увеличаването на услугите в 

Общността; 

- Със ЗДБРБ за 2014 година е предвидено 5 процентно ограничение, което 

засяга размера на общата изравнителна субсидия, която се предоставя с цел 

подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище; 

- Оперативните програми, които ще бъдат финансирани със средства от 

Структурните и Кохезионният фондове на ЕС, за периода 2014-2020 година 

все още са в подготвителна фаза; 

-  В приходната част през 2014 г. са предвидени средства за собствено участие 

за приключващи проекти в размер на 4 млн. лева и оборотни средства за 

същите, съгласно изискванията на ЗПФ. 

 

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 

2014 година е в размер на 25 721 256 лева.  

Общата изравнителна субсидия е в размер на 1 947 300 лева, в т.ч. 194 200 лева 

за зимно поддържане и снегопочистване. 

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 187 700 лева, с която се 

финансира основно техническа инфраструктура. 

Общата изравнителна субсидия и Целевата субсидия за капиталови разходи ще 

бъдат предоставени в размер на 95 %, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай 

че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет. 

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от: 

а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон; 

б) такси - при условия и по ред, установени със закон; 

в) услуги и права, предоставяни от общината; 

г) разпореждане с общинска собственост; 

д) глоби и имуществени санкции; 

е) лихви и неустойки; 

ж) други постъпления; 

з) помощи и дарения; 

 



 

 

Данък върху недвижимите имоти - през 2014 година размерите на данъка се 

запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, 

както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в 

експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се приходът от този данък да 

нарасне до 5 000 000 лв. 

Такса битови отпадъци - през 2014 година размерите на таксата се запазват. При 

очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 5 600 000 

лв. 

Данък върху превозните средства - настъпилите законодателни промени ще 

доведат до съществено отражение върху облога и събираемостта, както поради 

намалената отстъпка за превозните средства без сертификат за екологичност, така и 

поради възможността за коригиране на базата данни, след предоставяне на 

информацията от КАТ. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при 

администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв. 

Данък при възмездно придобиване на имущество - наблюдава се увеличение на 

реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на 

съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка очакваното изпълнение 

е в рамките на 2 420 000 лв. 

Патентен данък – при предприетите мерки от страна на правителството и при 

осъществяването на декларираните политики очакването е да се повлияе положително 

върху дребният и среден бизнес. В тази връзка очакваният приход е в рамките на 

187000 лв. 

Туристически данък - предприетите инициативи и мероприятия във връзка с 

кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата се очаква да 

увеличат туристическият поток, във връзка с което очакваният приход е в рамките на 

187 000 лв. 

В съответствие с чл. 45. ал. 1. т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи 

за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез 

съгласно единната бюджетна класификация, за: 

а) персонал; 

б) издръжка; 

в) лихви; 

г) помощи и обезщетения за домакинства; 

д) текущи субсидии; 

е) капиталови разходи. 

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски 

от определените в чл. 50 и в приложение № 6 към чл. 51 от ЗДБРБ за 2014 средства. 

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, 

определени в Решение № 249 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и 

стойностни показатели, изменено с Решение № 658 на Министерския съвет от 2013 г. 

С писмо №ФРС–1/27.02.2014 година на Министерство на финансите са 

увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както 

следва: 68 954 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически 

превози; компенсации за безплатен превоз на деца и ученици до 16 години – 26 641 

лева; компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 182 763 лева или общо 

278 358 лева. 

 



 

 

С писмо № 08-00-293/24.03.2014 г. на Министерство на финансите е увеличена 

целевата субсидия за капиталови разходи с 744 142 лв. Средствата са целеви, за аванс в 

размер на 30 на сто от одобреното финансиране на проект „Реконструкция и 

модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло” – гр. 

Велико Търново – ІІ етап” по Публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите”. 

С писмо № 08-00-514/25.03.2014 г. на Министерство на финансите е увеличена 

общата субсидия от ЦБ в размер на  71 473 лв. Средствата са предназначени за 

откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места. 

Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в 

съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи. 

 

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен възстановеният 

остатък от трансфер на Областен управител за Войнишки паметници в размер на           

/-/ 1 799 лв.  

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

Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане и снегопочистване на 

Републиканската пътна мрежа в размер на 16 120 лева. 

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен 

от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица и Лясковец за такса 

отчисления на основание с Постановление №207/2010 г.на МС в размер на 168 670 лв. 

 

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във 

връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер  63 420 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 § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата 

от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 1 035 894 лева. Средствата са от 

временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за 

авансово съфинансиране  на проекти по ОП към Национален фонд.  

 

В Отчета за касовото изпълнение на Други европейски средства /ДЕС/ към 

31.03.2014 г. по § 62-01 “Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни 

сметки/фондове бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз”,  е отразен 

получен трансфер от ДФ „Земеделие”, представляващ възстановен ДДС по плащания 

по проект „Училищен плод”. 

 

На основание § 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е 

извършена служебна актуализация на бюджета. 

 

С настъпилите промени и по Решения на ВТОбС размерът на бюджета е 

достигнал 56 347 914 лева. 

 

Бюджетът е  разпределен и изпълняван  по функции и дейности съгласно 

приоритетите, определени с Решение №1009/12.02.2014 година на Великотърновски 

общински съвет. 



 

 

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част  е както 

следва: 

 

І. Делегирани от държавата дейности 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Год.план 

Отчет към Отно- 

31.3.2014 сит. 

година Дял % 

1.Общи държавни служби 1 732 200 363 346 5,88 

2.Отбрана и сигурност 792 658 26 515 0,43 

3.Образование 17 679 684 3 624 451 58,63 

4.Здравеопазване 2 884 953 264 293 4,28 

5.Социално осигуряване 4 924 923 1 241 332 20,08 

7.Поч.дело, култ.и рел.дело 2 247 047 493 335 7,97 

8.Икономически дейности 68 954 45 969 0,74 

9.Разходи, некласифицирани в други 

функции  

0 0 0,00 

Основен ремонт на ДМА  121 349 99 614 1,61 

Придобиване ДМА 805 375 22 972 0,37 

Придобиване НДА 454 454 0,01 

Капиталови трансфери     0,00 

             Всичко: 31 257 597 6 182 281 100,00 

 

 

ІІ. Местни дейности  и  Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с 

приходи от общински характер, дарения и други 

 

    Отчет към Отно- 

МЕРОПРИЯТИЯ Год.план 31.3.2014 сит. 

    година Дял % 

1.Общи държавни служби 3 473 538 834 776 17,45 

2.Отбрана и сигурност 0 170 0,00 

3.Образование 1 921 136 425 514 8,90 

4.Здравеопазване 495 906 154 760 3,24 

5.Социално осигуряване 1 154 340 214 506 4,48 

6.Жил.строителство и БКС 9 136 514 2 060 561 43,08 

7.Поч.дело, култ.и рел.дело 2 718 344 570 921 11,94 

8.Икономически дейности 2 103 243 290 139 6,07 

9.Разходи, некласифицирани в други 

функции  

333 181 28 794 0,60 

Основен ремонт на ДМА  612 660 7 255 0,15 

Придобиване ДМА 3 041 861 195 515 4,09 

Придобиване НДА 99 594   0,00 

Придобиване на земя     0,00 

Капиталови трансфери     0,00 

             Всичко: 25 090 317 4 782 911 100,00 



 

 

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 –  66,86 %, за издръжка са 26,18 % и т.н. 

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

местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 78,17 %, за 

заплати и осигурителни вноски – 16,36 % . 

Отчета към 31.03.2014 година на Община Велико Търново по приходната и 

разходната част е в размер на 10 965 192 лева. За делегираните от държавата дейности, 

приходите са в размер на 5 357 797 лева, а разходите – 6 182 281 лева. За местните 

дейности, приходите са в размер на 5 607 395 лева, а разходите за местни дейности и с 

дофинансиране – 4 782 911 лева. От тук е видно, че отчета е небалансиран по 

отношение разделението му на държавни и местни приходи и разходи. Поради 

неотложните разходи за местни дейности през 2013 година - дейности по 

териториалното развитие и опазване на околната среда, както и необходимостта от 

финансиране на собственото участие по оперативни програми се наложи пренасочване 

на приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 926 196 лева за 

финансиране на местни дейности. През 2014 година същите следва да бъдат 

възстановени. Към 31.03.2014 година са възстановени средства за делегирани от 

държавата дейности в размер на 824 484 лева. 

Началните салда по сметките за средства от ЕС, са в размер на 2 284 278 лв. 

Приходите към 31.03.2014 г. са в размер на 2 437 039 лв., а разходите са в размер на 

2 710 539 лева. Остатъкът на касова основа към 31.03.2014 г. е в размер на 2 010 778 

лева. 
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