
 

 

 

АНАЛИЗ 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА 

 

 

 

Изготвеният отчет към 30.06.2014 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2014 на 

Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за 

общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2014 г., Постановление №3/15.01.2014 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България  за 2014 г., Решение  № 

1009/12.02.2014 г. на Великотърновски общински съвет за Бюджет  за 2014 година, 

индикативен разчет за сметките от европейския съюз за 2014 година на Община Велико 

Търново и инвестиционна програма за 2014 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на 

Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по 

бюджета средства, както следва: 

• плащания по обслужване на общинския дълг; 

• заплати и вноски за осигурителни плащания; 

• социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии; 

• храна; 

• медикаменти; 

• отопление, осветление; 

• издръжка на социални, здравни и образователни заведения; 

• ремонт на общински пътища; 

• други разходи. 

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 

30.06.2014 г. спрямо същия период на 2013 г.   Към 30.06.2014 г. отчетът за касовото 

изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 24 989 045 

лева, от които 11 786 282 лева са за местни и дофинансирани държавни  дейности. За същият 

период на 2013 г.  отчетът на Община Велико Търново е в размер на 26 904 178 лева, в т.ч.  

13 833 520 лева за местни и дофинансирани държавни  дейности. От тук е видно, че спрямо 

посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни  

дейности  са намалели с 2 047 238 лв. в абсолютна стойност. 

Ключов фактор за реализиране на общинската финансова  политика е оптималното 

усвояване на средствата от Европейския съюз, с които се финансират програми по сектори с 

пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите и конкурентоспособността.  

С Вх.№2604/08.05.2014 година на Великотърновски общински съвет е предоставена 

информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.02.2014 – 30.04.2014 г. 

Проектите са обект на отделен анализ, поради това, че периода на отчитането им не съвпада 

с този за касово изпълнение на бюджета.  

 

Към 30.06.2014 г. на касова основа Община Велико Търново отчита разходвани 

средства по Европейски проекти в общ размер 6 845 444 лева, от които 1 946 088 лева 

собствени бюджетни средства, представляващи 28 % от общият отчет за Средствата от 

Европейския съюз.  

След влизане в сила на Закона за публичните финанси и в изпълнение на насоки 

дадени от Министерство на финансите, Дирекция «Държавно съкровище» се наложи 

извеждане на проекти отчитани до 31.12.2013 г. по Бюджета на общината в Отчета на 



Средствата от ЕС през 2014 г.  Тези структурни промени водят и до намаление на отчетените 

средства по Бюджета на Общината през 2014 г. 

Предвиденото 5 процентно ограничение със ЗДБРБ за 2014 година, което засяга 

размера на целевата субсидия за капиталови разходи и общата изравнителна субсидия, 

предоставяна с цел подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище 

ощетява общинския бюджет с общо 156 750 лева, от които 108 678 лв. до 30.06.2014г. 

 

Считано от 2014 г. средствата подлежащи на възстановяване от Централния бюджет 

се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ, с акт на 

Министерския съвет въз основа на отчетени разходи за фактически изплатени средства. В 

този обхват попадат изразходваните средства по реда на Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление №167 на МС от 

2012 г., средствата за пътни разходи на правоимащи болни, средствата за командировките на 

експертите от ТЕЛК и средствата за Доброволните формирования. 

Запазва се тенденцията на неравностойно разпределяне на ангажиментите между 

държавата и общините, както и продължаващата централизация на ресурси и правомощия 

върху тях. 2014 г. е идентична на 2013 г. по отношение на разходни отговорности, видовете 

приходи и трансфери и в обхвата на правомощията на общините.  

При настоящата неустойчива нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти 

(не винаги ресурсно осигурени) постепенно заемат все по-голяма част от общинските 

бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на 

държавна отговорност. 

Може да обобщим, че 2014 година е доста сходна с предходната по отношение на 

продължаващите негативни тенденции, които не могат да бъдат трайно преодолени чрез 

съществуващата система на трансфери и собствени приходи. Това от своя страна налага 

обсъждане на всички предложения, постъпили от местната общност и търсене на варианти за 

креативни и рационални решения, водещи до по-ефективно използване на публичните 

ресурси. 

 

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2014 година е в размер 

на 25 721 256 лева, което в абсолютна стойност е с 1 098 473 лева повече от тези за 2013 

година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, 

увеличаване на натурални показатели и разкриването на нови дейности. 

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 

1 947 300 лева, в т.ч. 194 200 лева за зимно поддържане и снегопочистване. За разлика от 

2013 г. през 2014 г. субсидията се предоставя в размер на 95 на сто. 

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2014 г. е в размер на 1 187 700 лева 

или с 196 700 лв. повече от тази през 2013 г. Тенденция през последните години е  с Целевия 

трансфер да се  финансира основно техническа инфраструктура. Тук също важи правната 

норма през 2014 г. субсидията да се предоставя в размер на 95 на сто. 
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Към 30 юни 2014 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет 

трансфери, както следва: 

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и 

снегопочистване, като от тях са постъпили 95 на сто – 138 368 лв. 

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия, като от тях 

са постъпили 95 на сто – 832 723 лв.  

- Към 30.06.2014г. Община Велико Търново е усвоила от средствата за превоз на деца 

и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 346 765 лв. 

- През м.май са получени  корекции по бюджета на Община Велико Търново 

отразяващи  промените в броя на учениците и децата в здравните кабинети и в яслените 

групи  

- През м. юни  са предоставени останалите 50% от общата изравнителна субсидия, 

като от тях са постъпили 95 на сто – 832 722 лв.  

 

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2014 г. е усвоена в размер на  

14 479 763 лв., а към 30.06.2013 г. – 13 704 384 лв. или през 2014 г. са усвоени повече 

средства в размер на 775 379 лв. Увеличението се дължи на по – високите единни разходни 

стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.  

 

Към 30.06.2013 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 

184 043 лв., а през същия период на 2014 г. – 712 746 лв. Средствата към 30.06.2014 г. са 

усвоени за реконструкция улична мрежа – 261 074 лева и за обект по Публична 

инвестиционна програма 2014 „Реконструкция и модернизация на игралното поле и 

лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло” – гр. Велико Търново – ІІ етап” – 451 672 лева. 

 

 През периода от 01.01.2014 година до 30.06.2014 година, в отдел „Местни данъци и 

такси” са събрани местни данъци и такси в размер на 9 162 550 лв. от общо планираните за 

2014 година 16 073 000 лв. Изпълнението надвишава плана за събираемостта с 7%. В 

номинално изражение най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци –            

3 787 945 лв. или 67,64% изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 

2 985 097 лв. или 59,70% изпълнение и данъка върху превозните средства – 1 468 560 лв. или 



54,39% изпълнение. Видно е, че за полугодието на 2014 г. има преизпълнение спрямо плана, 

въпреки изоставането спрямо същия период на 2013 година. Изпълнението на патентния 

данък е 44,68% или 83 560 лв. Предприети са действия за последващ контрол, чрез проверки 

на място. 

Съществено неизпълнение се наблюдава при събираемостта на туристическия данък, 

от който са постъпили 53 601 лв. или 32% от плана, както и при данъка при възмездно 

придобиване на имущество, от който са постъпили 83 560 лв. или също 32%. Видно е, че по 

отношение на същите е налице съществен риск от неизпълнение на заложените приходи. 

Предприети са действия за последващ контрол, чрез проверки на място. 

Посочените данни за приходите, съгласно гореизложеното в частта Имуществени 

данъци и такса битови отпадъци са част от консолидирания отчет на общината, които са 

администрирани от отдел „Местни данъци и такси”.  

Към 30.06.2014 г. приходите от местни данъци като цяло намаляват с близо 6% 

спрямо 30.06.2013 г. или в абсолютна стойност – 340 802 лева, като най-голямото намаление 

се отчита в данък при придобиване на имущество – 273 220 лв. Това е данък, който пряко се 

влияе от пазара на движимо и недвижимо имущество. 
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Приходите и доходите от собственост към 30.06.2014 г. са с 93 341 лв. повече от 

същия период на 2013 г. Увеличението се дължи основно на събраните в повече приходи от 

наеми на имущество и на земя. За периода от 01.01 - 30.06.2014 година от отдел „Управление 

на собствеността” са обявени и организирани общо 20 тръжни и конкурсни процедури за 

отдаване под наем на общински нежилищни имоти. От тях със сключване на договор са 

приключили 6 процедури, останалите не са проведени поради липса на кандидати. Сключени 

са три договора за наем на общински помещения от лекарски практики и два договора за 

безвъзмездно ползване на общински имоти. От началото на 2014 г. отдел „Управление на 

собствеността” е организирал общо 35 броя търгове за отдаване под наем на терени за 

поставяне на преместваеми съоръжения съгласно Схема, одобрена от Главен архитект на 

Община Велико Търново. По 26 процедури има сключени и действащи договори за наем. 

Приходите от наеми на общински жилища към 30.06.2014 г. са леко повишени спрямо същия 

период на 2013 г. Извършена е продажба на един общински апартамент, към момента се 

процедират още четири преписки по продажба на общински жилищни имоти.  

Приходите от общински такси намаляват с 2,17 % или в абсолютна стойност с 105 202 

лв. Близо 80% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 



30.06.2014 г. е събрана такава в размер на 3 787 945 лв., а към същата дата на 2013 г. – 3 859 

861 лв., като намалението е незначително. Приходите от такси за детски градини и ясли 

формират 12% от местните такси. Таксите за детски градини през  2014 г. са намалели 

незначително - с 6 659 лв. Това се дължи на нормативните промени в дейностите по 

образование и въведената през учебната 2012-2013 година задължителна предучилищна 

подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас, но не по-рано от 

годината, в която детето навършва 5 годишна възраст.  

По данни на отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги, 

предоставени от ОЦУИГ към 30.06.2014 г. са 6 308 броя, като за същия период на 2013 г. са 

5 829 броя. Съставените актове по гражданско състояние са 970 броя, а през 2013 -994 броя. 

Постъпилите преписки за предоставяне на административни услуги на държавни и 

административни структури през 2014 година са 971 броя, а за същия период на 2013 са 960 

броя. 

През 2013г. и 2014г. не е имало промяна в нормативната уредба  оказваща пряко 

влияние върху цените на административните услуги регламентирани в Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община В.Търново. 

Въпреки големият обем от услуги извършван от отдел „ Гражданска регистрация”, 

голяма част от тях се предоставят безвъзмездно по силата на нормативен акт, като: 

 - Съставяне на актовете по гражданско състояние / раждане, гр.брак и смърт/ и  

оригинали  на удостоверенията , които се предоставят безплатно на гражданите съгласно 

Закона за МДТ. 

- Предоставяне на удостоверителни услуги по гражданско състояние на държавни и 

общински структури / съд;следствие, прокуратура, МВР, НАП, НОИ, Агенция по 

вписванията, Агенцията по кадастър, общини , вътрешни услуги на структурните звена от 

общинската администрация и др. 

Административни услуги се предоставят и от дирекции «Общинска собственост и 

обществени поръчки», където към 30.06.2014 г. са извършени 23 броя, а за същия период на 

2013 – 40 броя, «Общинско развитие» - 514 броя към 485 броя, «Строителство и устройство 

на територията» - 659 броя към 957 броя.  
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За първите шест месеца на 2014 г. от отдел „Управление на собствеността” са внесени 

общо 50 предложения до Великотърновски общински съвет, касаещи управление и 

разпореждане с общинско имущество. Приетите решения се отнасят за продажби чрез търг 



на недвижими имоти, учредяване право на строеж, за прекратяване на съсобственост, 

отдаване под наем, поставяне на преместваеми съоръжения и други решения.  

През шестмесечието Община Велико Търново е придобила право на управление върху 

два имота изключителна държавна собственост – Археологочески резерват „Никополис Ад 

Иструм” с. Никюп и Архитектурен резерват „Царевец” гр. Велико Търново. Придобита е 

собствеността върху недвижим имот – „Разширение на съществуваща детска градина 

„Здравец” гр. Велико Търново. 

За продажба на недвижими имоти към 30.06.2014 г. са обявени и проведени общо 51 

тръжни и конкурсни процедури при 49 броя за същия период на 2013 г. От тях със сключване 

на договор са приключили 14 процедури при 13 за същия период на 2013 г. Останалите 

процедури не са приключили с подписване на договор поради липса на кандидати, въпреки 

многократното обявяване на търговете и публичното им оповестяване чрез местни 

ежедневници и интернет. 

Натуралните показатели, съгласно гореизложеното в частта Приходи от продажба на 

държавно и общинско имущество са на база проведени процедури и сключени договори. 

 

В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили 

отражение усвояванията и плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов 

план за управление на публичната инфраструктура – ІI етап”, „Модернизация на 

образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

територията на Община Велико Търново”, „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на 

територията на гр. Велико Търново” и за авансово финансиране на разходи по проекти по 

Оперативни и други европейски програми.  

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат 

на РИОСВ за да се намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците, да се натрупат средства за изграждане на 

инфраструктура за третиране на отпадъците. Съгласно Закона за управление на отпадъците 

общините от РС „За чисти селища” правят отчисления за изграждане на нова 

инфраструктура за управление на отпадъците и ги превеждат в община Велико Търново, 

която като водеща община ги превежда в РИОСВ.  Към 30.06.2014 година Община Велико 

Търново е получила трансфер от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица и Лясковец за 

такса отчисления на основание с Постановление №207/2010 г.на МС в размер на 293 865 лв. 
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Преходния остатък към 30.06.2014г. възлиза на 7 932 089 лв., в т.ч.: 

- 3 951 988 лева - депозити; 

- 3 949 994 лева  - по бюджетна сметка; 

- 30 107 лева – по бюджетна сметка във валута. 

Към 30.06.2013 г. остатъка е бил в размер на 8 962 905 лв. Намалението в размер на 

1 030 816 лв. се дължи на изразходените по предназначение целеви остатъци. 

 

 

Разходите за делегирани от държавата дейности , местни и дофинансирани дейности 

към 30.06.2014г. спрямо 30.06.2013г. бележат увеличение/намаление и ръст както следва: 

 

 

Делегирани от държавата дейности 

отчет 
30.06.2013 

отчет 
30.06.2014 

увеличение/

намаление ръст % 

Функция Общи държавни служби 1 039 066 972 398 -66 668 -6,42 

Функция Отбрана и сигурност 184 316 142 176 -42 140 -22,86 

Функция Образование 7 666 251 7 786 700 120 449 1,57 

Функция Здравеопазване 650 419 642 572 -7 847 -1,21 

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 336 710 2 464 059 127 349 5,45 

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 1 090 074 1 082 182 -7 892 -0,72 

Функция Икономически дейности и услуги 103 822 112 676 8 854 8,53 

ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 13 070 658 13 202 763 132 105 1,01 

 

 

 

Местни дейности 

отчет 
30.06.2013 

отчет 
30.06.2014 

увеличение/

намаление ръст % 

Функция Общи държавни служби 1 547 617 1 618 162 70 545 4,56 

Функция Отбрана и сигурност   23 695 23 695   

Функция Образование 1 457 207 1 027 453 -429 754 -29,49 

Функция Здравеопазване 242 969 277 595 34 626 14,25 

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 405 636 458 858 53 222 13,12 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда 5 866 039 4 820 770 -1 045 269 -17,82 

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 2 384 732 2 112 124 -272 608 -11,43 

Функция Икономически дейности и услуги 1 126 643 703 066 -423 577 -37,60 

Функция Разходи некласифицирани в другите функции 77 295 59 672 -17 623 -22,80 

ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 13 108 138 11 101 395 -2 006 743 -15,31 

 

 

Дофинансиране на държавните дейности 

отчет 
30.06.2013 

отчет 
30.06.2014 

увеличение/

намаление ръст % 

Функция Общи държавни служби 550 775 543 068 -7 707 -1,40 

Функция Отбрана и сигурност   13 999 13 999   

Функция Образование 64 159 26 481 -37 678 -58,73 

Функция Здравеопазване   20 20   

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 18 456 31 150 12 694 68,78 

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 91 992 70 169 -21 823 -23,72 

ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ 

ДЕЙНОСТИ: 725 382 684 887 -40 495 -5,58 

 

 



 

 

 

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема близо 15% от всички 

разходи за местни дейности към 30.06.2014 г. Увеличението на разходите в размер на 70 545 

лева е незначително и се дължи на повишаването в цените на водата, горивата и енергията и 

на услугите. Запазва се негативната тенденция със собствени бюджетни средства да се 

дофинансират дейности по организационно – техническата подготовка за провеждане на 

избори, като през 2013 година изразходените средства са в размер на 26 704 лева, а към 

30.06.2014 година - 19 104 лева. 

Функция „Отбрана и сигурност” – намалението в разходната част за държавните 

дейности се дължи на факта, че през 2013 година са изразходвани повече целеви средства, 

получени от Централния бюджет. В местни и дофинансирани дейности през 2014 година са 

отчетени средствата, изразходени за ликвидиране на последиците от проливните дъждове и 

поставяне на видеокамери в населени места на територията на Община Велико Търново.  

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички разходи - 35%. 

Увеличението в делегираните от държавата дейности се дължи на по-високите единни 

разходни стандарти за дейностите по образование. За местни дейности намалението е 

резултат от разплатените през 2013г. неразплатени разходи от 2012г. През 2014 година се 

разплащат основно разходи на падеж, с цел недопускане на просрочия. Намалението в 

разходите за дофинансирани държавни дейности е в резултат на извеждането на проекти, 

отчитани през 2013 година по бюджета на общината, в сметки за средства от Европейския 

съюз през 2014 година. 

От началото на финансовата 2014 година, в сферата на образованието успешно се 

изпълняват дейностите в съответствие с чл. 36 от Закона за народната просвета. Общините 

осигуряват и контролират: 

- задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно 

обучение на учениците до 16 годишна възраст 

– обхванатите деца в предучилищни групи в училищата в началото на годината са 189, 

с 8 по малко от началото на 2013 год. – това е в резултат на желанието на родителите за 

обучение, възпитание и отглеждане на техните деца на целодневен режим , т.е. в целодневни 

детски градини 

– обхванатите 5 и 6 годишни деца в целодневните детски градини в началото на 

финансовата 2014 год. са 1153, със 102 повече от предходната 2013 год. Това е в 

потвърждение на казаното по т. „а”и същевременно води до по ниски постъпления от такси, 

защото децата, посещаващи целодневни детски градини в задължителната предучилищна 

подготовка две години преди постъпване в първи клас , заплащат такса в размер на 

половината от редовната такава. 

– обхванати деца в целодневни детски градини и обединени детски заведения в 

началото на финансовата 2014 год. 2537 деца, с 42 повече от предходната 2013 год. 

– обхванати ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап в 

общообразователните училища и средно общообразователни училища в община Велико 

Търново – за 2014 год. 6639, с 31 ученика повече от финансовата 2013 год. 

– обхванати ученици в Спортно училище – положителна тенденция е оптималния 

брой деца, желаещи да се обучават , а оттук и възможността за добра селекция. За учебната 

2014 год. 144 ученика, с 51 повече от предходната 2013 год., разпределени в паралелки от V 

до ІХ клас 

– Професионална гимназия „К.Фичето” – затихващи функции на обучените в дневна 

форма – 13 ученика за 2014 год., с 19 по малко от 2013 год. Наблюдава се засилен интерес 

към обучението в задочна форма – 74 ученика през 2014 год., с 17 повече от записаните през 

2013 год. 



В резултат на промяната на броя на  децата и учениците, както и от ръста на единния 

разходен стандарт за издръжка на едно дете и един ученик, бюджета на функция 

Образование за финансовата 2014 год. Е повече от предходната 2013 год. 

Доброто изпълнение за първите шест месеца на 2014 год. е в резултат от въведените 

мерки по енергийна ефективност в детските градини и училища, които вече показват 

положителни резултати. Всички детски градини в гр. Велико Търново са обезпечени с 2 

медицински сестри за покриване на пълния работен ден . Приоритетно се обзавеждат детски 

градини – извършва се подмяна на легловата база , в т.ч. матраци и постелен инвентар. 

Завършиха ремонтни работи по проект за енергийна ефективност в СОУ”Вела Благоева”, 

СОУ”Владимир Комаров”, ЦДГ”Първи юни”, ОУ гр. Дебелец. Всяка година се завишава 

броя на учениците, които ползват кухнята – майка в ОУ „Св.Патриарх Евтимий” – само за 

2014 год. повече от 1000 ученици. 

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с 

тези във функция „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по 

здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а 

издръжката от общинския бюджет, като се разплащат основно разходи на падеж, с цел 

недопускане на просрочия. 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - през 2014 г. в делегираните 

от държавата дейности е открит нов ЦСРИ за лица с психични проблеми. За разглеждания 

период натуралните показатели – брой персонал и брой лица ползващи услугата са 

увеличени съответно с 7 бр. и 30 бр. Тъй като социалната услуга започна да функционира 

реално от месец май към момента има 4 вакантни бройки за персонала и 18 вакантни бройки 

за потребители.   

През 2013г. съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ между Община 

Велико Търново и Агенция за социално подпомагане стартира изпълнението на Проект „За 

по-добър живот” по Схема „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. Чрез изпълнението на проекта се надгради и разшири дейността на 

Домашен социален патронаж – Велико Търново, като към него се създаде Звено за услуги в 

домашна среда. Съгласно сключения договор Община Велико Търново в качеството си на 

бенефициент се задължава да осигури устойчивост на създаденото звено за срок не по-малък 

от една година от датата на окончателния доклад по проекта. 

С Решение № 265/21.06.2012г. на Великотърновския общински съвет е прието да се 

създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.  

От 01.05.2014 г. към ДСП – Велико Търново в новооткритото Звено за услуги в 

домашна среда е назначен персонал от 16 лица, в т.ч. 15 лица на длъжност „домашен 

санитар” и едно лице на длъжност „социален работник”. Финансирането на  Звеното се 

осъществява от собствени приходи, а при нужда от други социални услуги, финансирани с 

местни приходи.   

Функция „Жилищно строителство , благоустройство и комунално стопанство” – тази 

функция е на второ място и представлява 19% от общите разходи към 30.06.2014г. 

Дейностите по чистота заемат най-голям относителен дял – 51% от разходите за функцията. 

За периода 30.06.2013-30.06.2014 година са извършени следните дейности: 

1. Текущи ремонти по улична мрежа на гр.Велико Търново - за подобряване 

експлоатационното състояние на уличната мрежа през този период са извършени следните 

СМР – фрезоване и полагане на плътен асфалтобетон – 24 500 м2, машинно полагане на 

неплътен асфалтобетон – 3 980 м2, полагане на  битумизирана основа – 970 м2, машинно 

изкърпване на асфалтови настилки – 2 260 м2, ръчно изкърпване на улични настилки – 620 

м2. Беше направен и асфалтиран участък на ул.”Димитър Буйнозов” с което се завърши 

цялостно улицата, като с това се осъществи пряка транспортна връзка от ул.”Беляковско 

шосе” за  кв.”Картала”. Извърши се цялостно преасфалтирането на улица ”Вихрен” основна 

транспортна улица за кв.”Картала” гр.Велико Търново. 



Извършените СМР са в обем: изкопни работи - 1 040 м3, направа на трошено-каменна 

основа -  1 130 м3, направа на насипи – 450 м3, направа на улични бетонови бордюри с 

размер 18/35/ 50 – 625 мл, направа на бетонови бордюри 8/16/50 – 1 210 мл, натоварване и 

извозване на строителни отпадъци – 1 760 м3, бетонови работи – 130 м3, ремонт и 

боядисване на парапети – 336 мл, ремонт на 136 бр. дъждоприемни шахти и улични оттоци.  

Във връзка възстановяване на уличните настилки след полагането на новите ВиК 

комуникации, се извърши цялостно преасфартиране на следните улици – ул.”Бачо Киро”, 

ул.”Седми юли”, ул.”цар Тодор Светослав”, ул.”Христо Ботев”, пл.”Майка България”, 

ул.”Рафаел михайлов”, ул.”Независимост”, ул.”Стефан Стамболов” , ул.”Зеленка” и част от 

ул.”Мармарлийска” -  с обща площ 20 515 м2, като бяха положени 3 690 т. асфалтова смес.....                                                     

2. Тротоарни настилки в гр.Велико Търново- Направени са 4 590 м2 тротоарни 

настилки - северния тротоар на ул.”Никола Габровски” в Западна промишлена зона с 

дължина 1 300 м, нови тротоарни настилки         с вибропресовани плочи на ул.”Марно поле” 

около парк ”Марно поле”, западния тротоар на ул.”Георги Бакалов” в участъка от ул.”проф. 

Илия Янулов” към ул.”Симеон Велики”, както и частичен ремонт на тротоара   на 

ул.”Беляковско шосе” под КАТ. 

3. Вертикална  сигнализация  и  хоризонтална  маркировка - поставени са 460 нови 

пътни знаци, от които 70 бр. Д 17 ”Пешеходни пътеки”, поставени са 75 бр. ограничителни 

колчета против неправилно паркиране на МПС, както и 65 бр. звена -пешеходни парапети 

покрай детски ясли, градини и училищата в града за допълнително обезопасяване.  

Направи се осветяване с прожектори на три пешеходни пътеки – на 

ул.”Независимост” при кръстовището с ул.”Рафаел Михайлов”, на ул.”Васил Левски” при 

кафе „Джеронимо” и на ул.”България” при кръстовището с ул.”Възрожденска”. 

Освежена е хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки - М8.1 тип 

“Зебра” и М8.2) покрай детските ясли и градини, училища и по основните транспортни 

артерии на града в обем на около 1950 м2, в това число със студен пластик на ул.”България”, 

ул.”Краков”, ул.”Никола Габровски”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Независимост” 

и ул.”Ст. Стамболов” в обем на 250 м2.  

Поддържат се в изправност светофарните уредби в града.  

4. Общинска пътна мрежа - през 2013 г. се направи ремонт и частично преасфалтиране 

на следните общински пътища: VTR 1004 "Велико Търново - Беляковец"  – машинно 

полагане на плътна асфалтова смес – 9 490 м2.; VTR 1014 ”път ІІІ-514 - Арбанаси – 

Шереметя – (граница с община Лясковец)” – машинно полагане на плътна асфалтова смес – 7 

800м2 и машинно полагане на неплътна асфалтова смес – 2 050 м2; VTR 1202 “Павликени – 

Паскалевец – граница общини (Павликени – Велико Търново) – /път VTR 1012/ за с. Ресен”,  

в  участъка  на  територията  на  Община  Велико  Търново – асфалтиране с плътна асфалтова 

смес – 940 м2. 

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – отрицателния ръст в 

разходите за местни дейности в тази функция спрямо миналата година се дължи на 

извеждането на проекти, отчитани през 2013 година по бюджета на общината, в сметки за 

средства от Европейския съюз през 2014 година.  

Дейностите, свързани с културата и туризма на територията на Община Велико 

Търново през 2014 г. се осъществява в три основни раздела: 

1. Културен календар на Община Велико Търново; 

2. Програма за кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата 

2019;  

3. Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуствата и 

културата от бюджета на Община Велико Търново, приети с Решение №  148/29.03.2012г. и 

допълнени с Решение № 561/07.02.2013г. и №1010/12.02.2014, като с последното се 

преименува на Програма „Изкуство и култура Велико Търново 2014“. Размерът на 

средствата по тази точка за 2013 г. са в размер на150 000 лв., а за 2014 г. –  50 000 лв. През 



двете години плащанията са извършени в първото полугодие, но дейностите са реализирани 

до края на календарната година.  

През 2014 г. с Решение № 1010/12.02.2014 на ВТОбС е въведено изискването в 

бюджета на всеки проект да бъде изрично посочено точно за какви дейности ще бъдат 

разходвани сумите, получени за съфинансиране на проектите. 

 

Финансираните проекти през 2014 година са: 

 

 

 

Проект Кандидатстваща 
организация 

Отпусната сума 

UN BESO fiesta 2014 – м.юни 

2014г. 

Сдружение „Клуб Ун 

Бесо“ 

5 000лв. – рекл.материали, фото 

заснемане, публикации в медии, 

техническо обезпечаване, нощувки, 

възнаграждения екип, транспорт, 

възнаграждения на De Fuego 

orchestra+транспорт и нощувки, 

административни разходи 

Международен пленер за 

живопис „Пътища“ – 1-10.09. 

Представителство на СБХ 

– гр.В.Търново 

5 000лв. – подрамка, бои, 

консумативи, нощувка, храна, 

рекл.материали, културна програма 

Арт лято 2014 – м.юни-

м.септември 2014г. 

Фондация „Арт лято“ – 

Велико Търново 

7 500 лв. – програми по модули 

„Детско и младежко арт лято“, 

„Седмична културна сцена“, 

„Кино“, „Поезия“, реклама, флаери, 

плакати, административни разходи, 

наеми озвучаване, сцена, 

осветление, трансп.разходи, 

възнаграждения, пътни, нощувки, 

храна, хонорар, технически 

разходи, дневни 

„Усукано по килифарски“ – 

20.08.-20.11.2014г. 

НЧ „Напредък 

1884“,гр.Килифарево 

2 000лв. – брошура, пътни разходи 

гостуващи състави, концерт на 

танцова формация 

Дикси джаз фест Велико 

Търново 2014 – м.юли 2014г. 

Фондация „Дикси джаз 

фест“ 

10 000лв. – за изработка на 

рекламни плакати, флаери, 

изработка и излъчване на рекл. 

радио клип, наем на зала за 

пресконференция, наем на 

инструменти,баджове,изграждане 

на 

сцена,осветление,озвучаване,хонор

ари участници, джем сешън бенд, 

рекламен бенд автобус, нощувки, 

хранене, вода на участниците, 

фотоизложба, наем на скеле за 

фотоизложба, консумативи, 

сътрудници, транспортни разходи, 

охрана, административен екип, 

плащане на авторски права 

Музикаутор 



„XII-ти международен конкурс 

„Сребърна Янтра 2014“ – до 

м.октомври 2014г. 

Сдружение „Сребърна 

Янтра-2003“, 

5 000лв. - настаняване, озвучаване 

и осветление на сцена 

„Отворено сърце – Велико 

Търново 2014“ – м.юни 2014г. 

Център за междуетнически 

диалог и толерантност 

„Амалипе“ 

3 000лв. - за нощувки 

„VT CAN“ – м.август 2014г. Сдружение „Идействие“ 4 000лв. – концерт, изложба, 

рецитал, художествени материали, 

технич.оборудване и авторски 

права, счетоводител, организатор, 

координатор, изработка на плакат, 

изработка на флаер 

Международен конкурс за 

инструменталисти – млади      

изпълнители на класическа 

музика 

Младежки дом – Велико 

Търново 

5 000лв. – афиши, плакет, грамоти, 

транспарант, жури, нощувки 

„Младежка скулптурна 

колония – В.Търново“ – м.юни 

2014г. 

ТД „Трапезица – 1902“ 3 500лв. – транспорт, нощувки, 

крепежни материали и 

инструменти, бои и импрегнатори, 

рекл.материали и медийно 

отразяване 

 

 Функция „Икономически дейности и услуги” – продължава разходването на средства 

за допълнителни дейности като почистване и опесъчаване на Републиканската пътна мрежа 

на територията на Община Велико Търново. За тези дейности са изразходвани близо 58 914 

лв., от които Изпълнителна агенция пътища е възстановила 32 239 лв.  

Извършват се необходимите разходи за своевременно организиране и провеждане на 

дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против 

кърлежи.  

Към 30.06.2014г. са изразходени 59 450 лв. за дейности по ограничаване на 

популацията на бездомни животни и за услуги по залавяне и настаняване на безстопанствени 

животни. 

 За изграждане на приют за бездомни животни към 30.06.2014 г. по Инвестиционната 

програма са изразходени 25 949 лв. 

В тази функция намира отражение и отчета на Общинска агенция за приватизация, 

тъй като трудовите разходи и издръжката на агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по 

бюджета на общината. 

Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внасен в НСПСК на 

основание чл.10,т.5 от Правилника за дейността на Общинска  агенция за приватизация  

/ОбАП/. Същия е приет с Решение 9-4/15.07.2014 година на НСПСК. В отчета е отразена 

извършената през полугодието работа от ОбАП за изпълнение на годишния  план за 

приватизация в Общината, приет с решение № 966 /19.12.2013 г. и решенията на ВТОбС по 

въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.   

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно с изготвяне и 

приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, 

актуализиране и допълване на годишния план  с нови обекти, актуализиране на началните 

цени, решаване на съществуващи технически проблеми на предвидените за приватизация 

обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с 

действащата нормативна база и взетите решения от Общинския съвет . 

 

 

 



 

 

 

Функция Разходи, некласифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените 

лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за 

изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – 

ІI етап”, „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, „Изграждане и 

функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново” и за авансово 

финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.  

 

Капиталовите разходи към 30.06.2014г. спрямо 30.06.2013г. намаляват с 6 577 887 лв. 

Това се дължи на приключилите вече европейски проекти с отчетени разходи с източник на 

финансиране „Други извънбюджетни средства” за обектите от Инвестиционната програма 

към 30.06.2014  година - „Подобряване развитието инфраструктурата на питейни и 

отпадъчни води”, „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура в Община Велико Търново”, „Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие”. 
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Капиталови разходи по функции 

отчет 
30.06.2013 

отчет 
30.06.2014 

Общи държавни служби 22 708 21 231 

Отбрана и сигурност 74 837 88 817 

Образование 324 400 1 886 492 

Здравеопазване 1 080 345 2 022 292 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 20 533 687 226 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда 10 410 773 763 380 

Почивно дело, култура, религиозни дейности 676 371 551 185 

Икономически дейности и услуги 19 892 31 349 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: 12 629 859 6 051 972 
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Към 31.12.2013 г. Община Велико Търново приключи с просрочени задължения в 

размер на 2 008 787 лв. Към 30.06.2014г. от тях Община Велико Търново е разплатила           

940 501лв. както следва: 

 

 

 

Вид разход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Размер на 
разплатеното 
просрочено 

задължениеот 
31.12.2013 г. към 
30.06.2014 година  

Дейност Общинска администрация материали 10 672 

Дейност Общинска администрация 
вода, горива и 
енергия 10 325 

Дейност Общинска администрация 
разходи за външни 
услуги 46 079 

Дейност Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения храна 10 253 

Дейност Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения материали 2 750 

Дейност Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения 

вода, горива и 
енергия 15 486 

Дейност Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения 

разходи за външни 
услуги 22 667 

Дейност Други дейности по образованието 
разходи за външни 
услуги 2 517 

Дейност Детски ясли, детски кухни и яслени групи 
в ОДЗ храна 8 954 

Дейност Детски ясли, детски кухни и яслени групи 
в ОДЗ материали 4 499 

Дейност Детски ясли, детски кухни и яслени групи 
в ОДЗ 

вода, горива и 
енергия 30 

Дейност Детски ясли, детски кухни и яслени групи 
в ОДЗ 

разходи за външни 
услуги 5 810 

Дейност Домашен социален патронаж храна 5 989 

Дейност Домашен социален патронаж материали 5 860 

Дейност Домашен социален патронаж 
разходи за външни 
услуги 1 670 

Дейност Клубове на пенсионера, инвалида и др. материали 1 313 

Дейност Клубове на пенсионера, инвалида и др. 
вода, горива и 
енергия 1 350 

Дейност Клубове на пенсионера, инвалида и др. 
разходи за външни 
услуги 9 349 

Дейност Клубове на пенсионера, инвалида и др. текущ ремонт 2 889 

Дейност Клубове на пенсионера, инвалида и др. 

придобиване на 
друго оборудване, 
машини и 
съоръжения 2 161 



Дейност Други служби и дейности по социалното 
осигуряване, подпомагане и заетостта материали 1 830 

Дейност Други служби и дейности по социалното 
осигуряване, подпомагане и заетостта 

разходи за външни 
услуги 4 802 

Дейност Домове за възрастни хора с увреждания 
разходи за външни 
услуги 0 

Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа 

разходи за външни 
услуги 6 000 

Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа 

изграждане на 
инфраструктурни 
обекти 311 074 

Дейност Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие 

разходи за външни 
услуги 79 793 

Дейност Чистота 
постелен инвентар и 
облекло 1 350 

Дейност Чистота 
разходи за външни 
услуги 235 860 

Дейност Други дейности по културата материали 2 068 

Дейност Други дейности по културата 
вода, горива и 
енергия 9 584 

Дейност Други дейности по културата 
разходи за външни 
услуги 59 641 

Дейност Управление,контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата 

разходи за външни 
услуги 0 

Дейност Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата 

разходи за външни 
услуги 46 489 

Дейност Общински пазари и тържища 
разходи за външни 
услуги 2 880 

Други дейности по икономиката материали 8 507 

 

 

 

 

Отчета към 30.06.2014 година на Община Велико Търново по приходната и 

разходната част е в размер на 24 989 045 лева. За делегираните от държавата дейности, 

приходите са в размер на 11 517 656 лева, а разходите – 13 202 763 лева. За местните 

дейности, приходите са в размер на 13 471 389 лева, а разходите за местни дейности и с 

дофинансиране – 11 786 282 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 30.06.2014 година са възстановени средства за 

делегирани от държавата дейности в размер на 1 685 107 лева. 

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

Приходите към 30.06.2014 г. са в размер на 4 722 043 лв., а разходите са в размер на               

6 845 445 лева. Остатъкът на касова основа към 30.06.2014 г. е в размер на 160 876 лева.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Община Велико Търново следва да не поема необезпечени разходи и да се следи 

разходните ангажименти да не изпадат в просрочие. До реалното стартиране на програмен 

период 2014-2020 година следва да се подсигури собствен финансов ресурс, който да бъде 

насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на 

плащания от Управляващия орган. Стриктното спазване на Закона публичните финанси за 

многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към  

балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на 

обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово 

обезпечени разходи. 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

 


