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Към годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 

Ветово за  2021 година.  

  

  

  

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Ветово, кметът на 

общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по 

показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от 

общинския съвет.  

 

 

Показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и ефективност за  

2021 година  
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Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на 

профил на общинските финанси в община Ветово за 2021 г. Той позволява да 

се откроят основни тенденции във финансовото управление на местно равнище 

и е отправна точка за по-нататъшни сравнения между показателите спрямо 

референтна средна стойност.  

На графиките са онагледени финансовите показатели на Община Ветово 

за 2021 година и е направено сравнение с показателите на национално ниво 

(осреднено за всички общини в страната).  

Първата графика показва нивото на финансовите показатели за дела на 

приходите от общите постъпления, покритието на разходите за местни 

дейности с приходи. 

Собствените приходи (3 127 800 млн. лева), отнесени към общите 

постъпления (14 494 809 млн. лева), показват дял на местните постъпления 

21,58 % при средно за страната 31,62%. По-голямата част от общинските 

приходи представляват субсидии и трансфери от държавния бюджет, които се 

предоставят на общините за финансиране на делегираните държавни дейности. 

Поради тази причина съотношението на собствените приходи към общите 

постъпления е под 30%.    

Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на 

общината са в състояние да покрият издръжката на местните дейности. Т.е. 

възможността на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на 

трансфери от ДБ. Важно е да се отбележи, че при изчисляване на този показател 

са взети предвид и разходите, които общината е извършила, за да дофинансира 

делегираните държавни дейности, което за 2021 година е в размер на 839 276 

лева. Ако за целите на анализа се вземат предвид само изцяло местните 

дейности, то покритието на разходите със собствените приходи би било 89%, 

което включва и разходите за инвестиционни дейности.   

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните 

разходи за последните четири години е 4.01 % за общината. Максималния 

размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните 

финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, общината е спазила 

ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, 

ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с 

очаквани приходи.  

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи 

за последните четири години е 12.09 % за общината. Максималния размер на 

тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не 

може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на 

закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо 

кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на 

годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в 

следващите бюджетни години. Имат се предвид поети ангажименти за 

договори, сключени за период примерно 3 години, които се изпълняват на 



3 

 

няколко етапа. Остатъкът от договора през втората или третата година формира 

въпросният показател.   

Показателите за задълженията за разходи и за поетите ангажименти по 

бюджета към края на бюджетната година са показател за финансовата политика 

на общината, най-вече за правилното планиране и разходване на бюджетните 

средства, както и обезпечаването на разходите за основните функции със 

съответните приходоизточници.  

 

Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета за 2021 

година1  

Общия размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 16 478 

668 лева, в това число местни приходи – 7 141 233 лева и държавни – 9 337 435 

лева. 

Собствените приходи включват местни имуществени и неимуществени 

данъци, доходи от собственост, общински такси, приходи от продажба на 

нефинансови активи, концесии, дарения и други.  

В таблица № 1 са представени данъчните приходи по видове 

имуществените данъци, планираните постъпления от тях и % изпълнение към 

края на годината. 
                Таблица № 1 

Имуществени данъци по 

видове  

Уточнен годишен 

план  

Годишен отчет  % изпълнение 

Данък върху недвижимите 

имоти 
122 122 130 298 106,70 

Данък върху превозните 

средства  
469 200 447 092 98,29 

Данък при придобиване на 

имущество по дарение или 

възмезден начин  270 000 165 034 61,12 

Туристически данък               4 000                2 030 50,75 

Други данъци      204      204 100,00 

Окончателен годишен 

патентен данък               7 500               6 474 86,32  

Всичко имуществени 

данъци: 

         873 026            751 132 86,04 

 

                                              
1 Структурата и размера на приходите и разходната част на бюджета за 2021 г.,  можете 

да видите в Приложение № 1 към доклада, а към Приложение № 1  има изготвени подробни 

справки  и разшифровки в табличен вид. 
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Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2021 г. е 751 

132 лв., при уточнен годишен план 873 026 лв. или изразено в проценти – 

86,04%, относителен дял  11,94% . 

Най-голям дял има данък върху превозните средства, като събираемостта 

е 98 на сто от планираните постъпления в относителен дял – 7,11% Процентното 

изпълнение на данък върху недвижимите имоти е 107 на сто в относителен дял 

2,07 %. Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин с 

61 на сто, относителен дял – 2,62 %. Приходът от този вид данък изцяло зависи 

от действието на данъчно задължените лица при извършването на сделки с 

движимо и недвижимо имущество. 

 

В таблица № 2 представя данните от неданъчните приходи по видове 

неимуществените данъци по уточнен план и отчет2.  
        Таблица № 2 

Неимуществени данъци 

по видове  

Уточнен годишен 

план  

Годишен отчет  

Приходи и доходи от 

собственост 
404 393 387 177 

Общински такси  440 487 468 062 

 

Глоби, санкции и неустойки     60 173 60 765 

Други приходи 
     6 000  6 210 

Внесен ДДС и други 

данъци  

-78 000         -81 413 

Постъпления от продажба 

на нефинансови активи 

           100 454         110 561 

Приходи от концесии  1 200 000      1 168 827 

Дарения от страната  
1 410 1 410 

Всичко неимуществени 

данъци: 

2  134  917 2 121 599 

 

В представената таблица за неимуществените данъци по видове 

обобщено за 2021 г. събираемостта е 99 на сто.  

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната 

част на бюджета са представени на следващата графика.  

                                              
2 Подробно данъците са представени по видове в изготвена разшифровка на приходите по отчет 

за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. към Приложение №1. 
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През 2021 г. процентното изпълнение  неданъчните приходи са включени 

постъпления от такси, доходи от собственост, от продажби, от наеми, лихви, 

дивиденти и др. Неданъчните приходи формират половината от собствените 

приходи на общината и 99,38 на сто от общия размер на приходите за местните 

дейности в относителен дял 33,73%.   
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Помощи и дарения от страната
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% изпълнение 95,74% 106,26% 100,98% 103,50% 104,38% 97,40% 100%

относителен дял 6,16% 7,44% 0,97% 0,10% 1,29% 18,58% 0,02%

Изпълнение на неданъчни приходи в проценти

% изпълнение

относителен дял
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Секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на 

общината“, който е в размер на „минус“ 104,38%, относителен дял „минус“ 

1,29%. Стойността на тези данъци е с отрицателен знак, тъй като са внесени в 

приход на републиканския бюджет, съответно намаляват приходната част на 

бюджета на общината и по своята същност не са разход.  

През 2021 година процентно изпълнение от общинските такси е общо 

106,26 %, относителен дял 7,44 %, като голям дял имат таксите за ползване на 

домашен социален патронаж (107,64%), относителен дял (0,77%), такси за 

ползване на детски градини (111,07%), относителен дял (0,05%), такса битови 

отпадъци (106,90%),относителен дял (5,30%), административни 

(106,78%),относителен дял (0,69%),  и технически (111,15%)услуги, 

относителен дял (0,37%). 

По значение са приходите и доходите от собственост (95,74%), 

относителен дял (6,16%). В тази стойност са: дивидентите на общинските 

дружества; приходи от продажбата на услуги; от наемите на земя и общинско 

имущество.  

Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, носят общо 100,98 %, 

относителен дял (0,97 %). 

Значението на постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. 

на нематериални дълготрайни активи, сгради и земя, е в размер на 100,06% 

относителен дял (1,78%),  към общите постъпления на неданъчни приходи.  

Традиционно даренията от страната имат значение за общия обем на 

приходите 100 % , относителен дял (0,02%), от всички неданъчни приходи.   

Приходите от  концесиите също имат силно значение – 97,40%, 

относителен дял (18,58%).   

 „Други приходи“ (103,50%), относителен дял (0,10%). В тази категория 

влизат реализираните приходи от вторични суровини.   

От гореизложените данни за собствените приходи през 2021 г. 

събираемостта е висока  99 на сто, а в относителен дял 33 на сто. За 2021 г. БВП 

се е повишил с 4,2% спрямо 2020 г., през която бе регистриран спад от 4,4%, 

породен от избухването на пандемията от коронавируса и последвалите 

ограничителни мерки срещу разпространението му.  
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Субсидии за делегираните държавни дейности  

 

 Стойностните показатели на община Ветово за делегираните от 

държавата дейности разпределени по функции са представени в таблицата. 

През 2021 субсидиите имат ръст с около 17,67 % спрямо 2020 г.   

 

 

 

В структурно отношение разходите по функции има съществена промяна 

спрямо предходната година. Най вече във функция V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи – това се дължи на откриване на нова дейност 561. 

Социални услуги в домашна среда.  

Отчетените разходи по бюджета на община Ветово са в размер на  

14 494 809 лева за 2021 г., което е с приблизително 18,22 % повече спрямо 

отчета за 2020 г.  

На графика се вижда уточнения бюджет и отчет за 2021 г. на 

делегираните държавни дейности по функции.  

Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 8 205 657 

лева.   

Година  

Общо  

разходи за 

ДДД за 

годината  

в т.ч. 

Общинска 

администра 

ция  

Отбрана  Образование  
Здравеопаз 

ване  

Социални 

грижи  

  

Култура  

  

бюджет 2020  7 024 600 784 200 128 100 4 148 300 166 200 73 700 208 800 

бюджет 2021  8 130 317  986 900 138 563 4 706 681 208 813 212 280 229 680 

Разлика /2020 

към 2021/  1 105 717 202 700 10 463     558 381    42 613 138 580 20 880 

% 

съотношение  15,74 26,23 8,17 13,46 25,64 188,03 10 
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На графиката виждате изпълнението на разходите /уточнен план и отчет/ 

по функции в процентно изпълнение. Изпълнението на бюджета на разходите 

за 2021 година за делегираните държавни дейности е 89 %.  

Най-голям дял в общите разходи заемат средствата за „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, които формират 93% от всички разходи, 

относителен дял 13,25%. Във функцията с най-голям дял са разходите в дейност 

532 „Програми за временна заетост“ (93%), относителен дял (2,80%), 562 

85,43%

42,75%

91,99%

76,84%

92,97%

96,77%

13,80%

1,63%

65,79%

2,70%

13,25%

2,83%
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I.Общо държавни служби

II.Отбрана и сигурност
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IV. Образование

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

VII.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 
дело

Изпълнение на разходите за делегираните 
държавни дейности по функции

относителен дял % изпълнение на разходите
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“Асистенти за лична помощ“ (99%), относителен дял (7,58%), 589 „Други 

служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ 

(100%), относителен дял (0,08%). През 2021 година има възстановени средства 

по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 

2020“. В дейност 526 „Център за обществена подкрепа“ разходите са 99%, 

относителен дял (7,58%).В новооткритата дейност 561. Социални услуги в 

домашна среда разходите са в размер на 56%, относителен дял (0,87%). Във 

функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с най голям 

преходен остатък са дейностите: 532 „Програми за временна заетост“ и 561. 

Социални услуги в домашна среда 

Спрямо предходната година делът на разходите за Функция „Общи 

държавни служби” е в повече с 48,06 %. През 2021 г. процентното изпълнение 

е 85,43%, относителен дял 13,80%. Разходите за „ Култура, спорт, почивни 

дейности и  религиозно дело“ са по повече с  9,63 % спрямо предходната година. 

През 2021г. процентното изпълнение е 96,77% , относителен дял 2,83%. 

Относителния дял на дейностите във функция „Отбрана и сигурност” е 1,63 %. 

„Образование“-  91,99 %, относителен дял 65,79%, Функция „Здравеопазване”- 

76,84%, относителен дял – 2,70%. 

  

Както е видно от графиката, с най - голям остатък от уточнения бюджет 

в края на годината е функция „Образование“. Преходните остатъци на учебните 

заведения са преведени по сметките им в началото на 2022 година и са 

включени в бюджетите им.  

 

 

Профил на разходите по бюджет и отчет за местни  дейности, 

разпределени по функции за 2021 г.   

  

Разходите за местни дейности и дейностите дофинансирани с местни 

приходи са в размер на 7 128 428 лева, като в т.ч. за дофинансиране – 839 276 

лева.  

Разходите за местни дейности се финансират със средства от: общински приходи 

от местни данъци, такси, цени на услуги, управление на общинска собственост, 

стопанска дейност, други приходи от дарения и неданъчни приходи, трансфери за 

местни дейности/обща изравнителна субсидия/ и преходен остатък от 

предходната година.  

 



10 

 

 
Уточненият бюджет за местни дейности3 към на 2021 г. е изпълнен на 87 %.   

Функция “Общи държавни служби“ 92,66 на сто изпълнение; 

относителен дял  15,69 % в общия обем на отчетените текущи разходи. 

Функция „Отбрана и сигурност“  99,16  на сто изпълнение; относителен дял 

13,38 %.Функция „Образование“ изпълнение  93,57 %; относителен дял – 

8,65%. Функция „Здравеопазване“ 21,25  на сто изпълнение; относителен  дял  

0,37%.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –изпълнение  

91,78 на сто; относителен дял 3,43 %.Функция „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда 95,51 %  изпълнение; относителен дял 40,18 

%.Функция „Културно и почивно дело“  92,78 на сто изпълнение; относителен 

дял 3,45 %.Функция „Икономически дейности и услуги“ 60,92 на сто 

изпълнение; относителен дял – 13,95 %. 

 

 

 

 

 

Бюджет – държавни дейности с дофинансиране 

                                              
3 Във функция IX. Разходи некласифицирани в други функции по отчет средствата са разходи 

за лихви.  
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Към 31.12.2021 г. са отчетени само текущи разходи  в размер на 839 276 

лева Спрямо предвидените текущи разходи за годината, изпълнението е 88,66 

на сто. В следващата графиката информацията е представена нагледно.   

 

 

 
 

 

 

 

Изпълнение на инвестиционните разходи за 2021 година.  

 

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Ветово към 

31.12.2021 година е в размер на 2 129 316 лева. Разпределени  по следния начин 

2 116 151 лв. или 55,75 % средно изпълнение спрямо годишния разчет. По 

оперативна програма СЕС 13 165 лева. 

По източници на финансиране изпълнението на капиталовите разходи е 

както следва:  

 Целева субсидия за капиталови разходи – годишен план 469 

100лева.  Целевата капиталова субсидия през 2021 година се трансформира за 

основни ремонти и неотложни текущи ремонти на уличната мрежа на 

общината. За основни ремонти стойността на уточнения план е 204 300 лв. 

Трансформираната на субсидията за финансиране на неотложни текущи 

ремонти на общинска улична мрежа на стойността на уточнения план е 264 800 

лева.  Усвоени средства  за основен ремонт 155 149 лева, а за неотложни текущи 

ремонти усвоените средства са на стойност 245 794 лева. 

Заплати,др. 
възнаграждени
я и осигуровки 
общо 572 023 

лева, 
относителен 
дял 72,50 %

Издръжка, данъци 
и такси 

общо 220 662 лева, 
относителен дял 

26,30 %

Субсидии и други 
текущи трансфери 

за юридически 
лица с нестопанска 

цел

10 000 лв, 
относителен дял 

1,2%
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 Целеви трансфер по ПМС 348/18.12.2019 г. – годишен план 1 000 

000 лева, усвоени средства за 2020 година са на стойност 308 118 лева. През 

2021 година уточнения план е за 691 882 лева,  усвоиха се 675 126 лева,  

остатъка от трансфера на стойност 16 756 лева се възстанови.  

 Целева капиталова субсидия от ЦБ за 2019 г. годишен план 355 900 

лева, към края на годината не са усвоени средства. 

 Собствени бюджетни средства вкл. преходен остатък, усвоени 

средства 385 312 лева. 

 Целеви трансфер по ПМС 250/ 04.09.2020 г. – годишен план 

693 600 лева, усвоени средства за 2020 година  е 1 820 лева. През 2021 г. 

уточнения план е на стойност 691 780 лева,  усвоените средства са на стойност 

688 070 лева. Остатъка от трансфера на стойност от 3 710 лева е възстановен. 

 Целеви трансфери за функция „Образование“ – годишен план 

186 610 лева, усвоени средства 16 842 лева за 2020 година. През 2021 година се 

усвои остатъка от трансфера с обща стойност 169 768 лева. 

 Получено дарение на стойност 6000 лв. за СУ „Васил Левски“ – 

Ветово. Дарението е усвоено. 

 Целеви трансфер по ПМС 326/12.10.2021 г. годишен план 292 477 

лева. Трансфера е във връзка с COVID пандемията. За капиталови разходи са 

пренасочени 117 700 лева, усвоените средства за 2021 г. са 5 399 лв. 

 Получени средства по проект „ Осигуряване на среда в сградата на 

център за обществена подкрепа“ Смело сърце“- Ветово в размер на 31 327 лв. 

Средствата са усвоени. 

 

 

 

Изпълнението на капиталовите разходи за отчетния период по видове 

работи е както следва:  

 Основен ремонт на дълготрайни материални активи – годишен 

план 1 963 650 лева, усвоено 1 624 856 лева – 82,74%.  

 Придобиване на дълготрайни материални активи – годишен план 

732 307 лева, усвоено 482 811 лева – 65,93%.  

 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – годишен 

план 25 640 лева, усвоено 8 484 лева – 33,09%.  

  

 

 

 

 

Изпълнение на инвестиционната програма по обекти: 4 

 

                                              
4 В Приложение № 1 капиталовите разходи са посочени по функции, дейности и параграфи. 
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През 2021 г. са приключени обектите от предоставени целеви средства  

на общината по ПМС 348/ 18.12.2019 г. а именно: 

 Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – 

ул. „Плиска“ в с. Смирненски –  усвоени средства 336 304 лева, възстановени 

средства в размер на 12 656 лева; 

 Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – 

ул. „Преслав“ в с. Смирненски – усвоени средства 338 822 лева, възстановени 

средства в размер на 4 100 лв.. 

Приключени са  обектите от капиталовата субсидия за основен ремонт за 

2021 г. в размер на 204 300 лева, усвоени 155 149 лева, а именно: 

 ул. "Арда" с. Смирненски – 9 000 лева 

 ул. " Мадара" гр. Глоджево– 15 996 лева 

 ул. "Тодор Бухтев" гр. Глоджево – 27 480 лева  

 ул. "Искър" гр. Глоджево – 22 500 лева  

 ул. "Антон Страшимиров" гр. Ветово – 18 480 лева  

 ул. "Странджа планина" гр. Ветово – 8 280 лева  

 ул. "Чаталджа" гр. Ветово – 12 480 лева  

 Паркинг в гр. Ветово 40 933 лв. 

Приключени са  обектите от трансфера за целева капиталова субсидия за 

неотложни текущи ремонти за 2021 г. в размер на 264 800 лева, усвоени 245 794 

лева.  

В ДГ „Щастливо детство“ – гр. Ветово е направен разход за ППР за 

покривната конструкция в размер на  4 320 лв. със собствени бюджетни 

средства.  По обекта продължава работата и през 2022 г.  

Приключените обекти от собствени бюджетни средства / включително 

преходен остатък от минали години/ в община Ветово са на обща стойност  26 

327  лева. 

По ПМС 250/04.09.2020 г. са отпуснати 693 600 лева за аварийно 

укрепване и възстановяване на молитвен дом - джамия с. Смирненски- 

усвоените средства през 2020 г. са на стойност 1 820 лева. През 2021 г.  обекта 

е приключен . Усвоените средства са на стойност 688 070 лв. Възстановените 

средства са на стойност 3 710 лв. 

За RSE 1135/III- 2001, Ветово- Глоджево/Смирненски- граница община 

(Ветово- Русе)- Тетово/rse 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово са 

направени разходи от целева капиталова субсидия в размер на 116 797 лв. 

Остатъка от  целевата капиталова субсидия  е  в размер на 239 103 лв.  

През годината общината е финансирала 143 038 лв. за компютри и 

хардуер разпределени, както следва: 

 Компютър за ТСУ ОА Ветово – 1 500 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за нуждите на Общински съвет Ветово на стойност 2 643 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за кметство Кривня на стойност 1 099 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптоп за кметство Сеново на стойност 699 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 
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 Закупуване на NAS устройство за МДТ на стойност 1 149 лв. с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Това са средства за закупуване на 2 бр. лаптопи. Средства за 1 бр. 

лаптоп е 1399 лв. разпределени са по следните дейности:  дейност 239. Други 

дейности по вътрешната сигурност и дейност 282. Отбранително-мобилизационна 

подготовка. поддържане на запаси и мощности с източник на финансиране 

преходен остатък; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 121 388 лв.. разпределени по следния 

начин 119 388 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства и 

източник на финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ и 2000 лв. собствени 

бюджетни средства; 

 СУ „Христо Ботев“ – Глоджево – 1 219 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства;  

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Сеново 2 557 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

  ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски- 1 668 лв. с източник на 

финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ 

 Компютър за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 1099 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 2 400 лв. с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Щастливо детство “ гр. Ветово на стойност 1 500 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

По оперативна програма СЕС „Патронажна грижа плюс“- лаптоп за 

нуждите на програмата на стойност 1 319 лв. 

За придобиване на друго оборудване. машини и съоръжения 

финансирането е в размер на 121 455  лв., а именно: 

 PTZ камера на стойност 1 111 лв. с източник на финансиране преходен 

остатък; 

 Бариера с контролно пропусквателен режим пред общината на стойност 

4777 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства;  

 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сеново – 5 400 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 ОУ „П.Р. Славейков“ с. Смирненски – 4 600 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово 66 961 лв. разпределени по следния начин: 

6 000 лв. – дарение. 26 591  лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства и 34 370 лв. с източник на финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 

г./  

 СУ „Христо Ботев“ Глоджево закупуване на климатик -1099 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Закупуване на климатик в ЦОП  на стойност 1 680 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък. ; 

 3 бр. климатици ЦОП- 5 322 лв. от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Рампа за инвалиди – ЦОП 5 603 лв. от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 
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 Стълбищна платформа за инвалиди – ЦОП- 20 402 лв. от проект 

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на център за обществена подкрепа 

“Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Климатик за Пенсионерски клуб в кметство Сеново на стойност 2 500 лв. 

с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Климатик за ДСП в кметство Сеново на стойност 2 000 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

Средствата за придобиване на транспортни средства са в размер на16 200 

лв., разпределени по следния начин: 

 Кметство Кривня- 5 000 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Кметство Смирненски – 6 000 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Кметство Глоджево – 5 200 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

Средствата за  придобиване на стопански инвентар са в размер на 38 813 

лв., а именно: 

 Телевизор – 2 099 лв. средствата са по ПМС 326 от 12.10.2021 г.. ФО 77/ 

20.10.2021 г.  

 Изкуствена елха за кметство Смирненски на стойност 6000 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Бензинов трион модел STIHL MS 462- 1 870 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък; 

  Бензинов трион модел STIHL FS 260- 1 340 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък.  

 Прътов моторен трион HUSGVARNA модел 525РТ5S – 1 350 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

Финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ за СУ „Васил Левски“ 

Ветово са закупени на обща стойност 12 808 лв.. а именно: 

 Робот Лего-  8 947 лв.; 

 Аксесоар очила – 1 521 лв.; 

 Универсален шкаф на колела- 1 188 лв.; 

 Учителско бюро- 1 152 лв.  

По оперативна програма по СЕС за СУ „Васил Левски“ – Ветово са 

закупени на обща стойност 11 846 лв.. а именно: 

 Работна маса с гръб – 2 376 лв.; 

 Метален шкаф- 1 860 лв.; 

 Работна маса- 4 154 лв.; 

 Везни – 3 456 лв. 

 Косачка модел RM 650 T  -1 500 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Средствата за изграждане на инфраструктурни обекти са на стойност 176 

470 лв. 

 Издигнати пешеходни пътеки в с. Кривня – 4 947 лв. с преходен остатък 

от 2020 г. 

 Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие 

„Изкуствена трева“  в гр. Ветово – 87 760 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 



16 

 

 Кметство Глоджево- детска площадка в размер на 9 809 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 Изграждане на паркинг в гр. Ветово на стойност  40 933 лв. с източник 

на финансиране целева капиталова субсидия за 2021 г. 

 Изграждане на подпорна стена в гр. Ветово на стойност 29 721 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Благоустрояване на външно пространство на Лечебното заведение 

Ветово на стойност 3 300 лв. средствата са по ПМС 326 от 12.10.2021 г.. ФО 77/ 

20.10.2021 г.  

За придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни 

продукти  8 484 лв., а именно: 

 Закупуване на програмен продукт MKAD за нуждите на ТСУ ОА Ветово-

1 200 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Лицензи за СУ „ Васил Левски“ – гр. Ветово. финансирани от 

ЦБ/преходен остатък от 2020 г./- 7 284 лв. 

 

Изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз 

 за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

В Община Ветово се изпълняват следните оперативни програми:  

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ със следните проекти: 

Осигуряване на топъл обяд, Обучения и заетост – компонент 1, Обучения и 

заетост – компонент 2, Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в 

условия на заплаха за общественото здраве от COVID -19 ;Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания; Проект Патронажна грижа Плюс; Приеми 

ме- 2015; Проект „Топъл обяд в условията на пандемия“; 

 Други международни програми е със следния проект: Мерки за 

подобряване на управлението на отпадъци; 

 ОП Наука и образование за интелигентен растеж със следните 

проекти: Подкрепа за успех, Образование за утрешния ден, Подкрепа за дуална 

система на обучение, Мултикултурна класна стая- мотивация, квалификация и 

успех, Равен достъп до училищното образование в условията на кризи, 

Работилница ние искаме, ние можем, Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование, Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти; 

 

 

За сметките по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

1. Проект  „Осигуряване на топъл обяд“ 

Остатък на средства  от предходен период по проекта е 26 549 лева. 

Наличните средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер на 26 549 лева. 

Проекта е приключен на 31.12.2019 г. 

2. Проект „ Обучение и заетост “- Компонент 1 

Получените от МТСП средства по проекта са в размер на 37 976 лева. Не 

верифицирани разходи по приключил проект към 31.12.2021 г. са в размер на  7 

676 лева. Възстановен заем по сметка на  общината 35 276 лева. Разходите по 

проекта са в размер на 27 758 лева. С тях са финансирани възнаграждения в размер 
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на 22 982 лева и осигурителни вноски в размер на 4 776 лева на наетите лица.  

Остатък на средства  от предходен период по проекта е 17 385 лева. Към 

31.12.2021 г., проекта е приключен. 

 

3. Проект „ Обучение и заетост “- Компонент 2 

Получените от МТСП средства по проекта са в размер на 112 590 лева. 

Не верифицирани разходи по приключил проект към 31.12. 2021 г. са в размер 

на  4 600 лева. Възстановен заем по сметката на общината в размер на 35 408 

лева. Разходите по проекта са в размер на 100 569 лева. С тях са финансирани 

възнаграждения в размер на  84 166 лева и осигурителни вноски в размер на 16 

403 лева на наетите лица. Остатък на средства  от предходен период по проекта 

е 18 787 лева. Към 31.12. 2021 г. проекта е приключен. 

 

4. Проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването 

в условия на заплаха за общественото здраве от COVID -19“ 

Получените от МТСП средства по проекта са в размер на 727 лева.  

Възстановен заем по сметката на общината  в размер на 730 лева. Остатък на 

средства от преходен остатък  по проекта е в размер на 3 лева. Към 31.12.2021 

г. проекта е приключен. 

 

5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания“ 

Проекта е на стойност 89 925 лева. Получените от МТСП средства по 

проекта към 31.12.2021 г. са в размер на 53 405 лева. Не верифицирани разходи 

по приключил проект към 31.12. 2021 г. са в размер на  1 047 лева. Възстановен 

заем по сметката на общината  в размер на 46 000 лева. Остатък на средства от 

преходен остатък по проекта е в размер на  19 176 лева. Разходите по проекта 

са в размер на 20 856 лева. С тях са финансирани възнаграждения в размер на 

17 263 лева, осигурителни вноски в размер на 35 93 лева на наетите лица  

Наличните средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер на 6 772 лева. 

 

6. Проект „Патронажна грижа  плюс“ 

 Получените от МТСП средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер 

на 20 524 лева. Разходите по проекта са в размер на 5 601 лева. С тях са 

финансирани възнаграждения в размер на 3 592 лева, осигурителни вноски в 

размер на 690 лева на наетите лица и закупен лаптоп на стойност 1 319 лева.  

Наличните средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер на 14 923 лева. 

 

 

7. Проект „Топъл обяд в условията на пандемия“ 

 Получените от МТСП средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер 

на 375 480 лева. Предоставен е временен безлихвен заем от бюджетната сметка 

на общината към СЕС в размер на 144 985 лева. Не верифицирани разходи  са 

в размер на  15 лева.  Разходите по проекта са в размер на 480 995 лева. С тях 
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са финансирани възнаграждения в размер на 3 200 лева, осигурителни вноски в 

размер на 945 лева на наетите лица и разходи за издръжка в размер на 476 850 

лева.  Наличните средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер на 39 485 

лева. 

 

8. Проект „Приеми ме -2015“ 

 Получените от МТСП средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер 

на 186 лева. Предоставен е временен безлихвен заем от бюджетната сметка на 

общината към СЕС в размер на 186 лева.  Разходите по проекта са в размер на 

372 лева. С тях са финансирани възнаграждения в размер на 312 лева, 

осигурителни вноски в размер на 60 лева на наетите лица. 

 

 

 

За сметките по  „Други международни програми“ 

Получените от МТСП средства по проекта към 31.12.2021 г. са в размер 

на 57 673 лева. Възстановен заем по сметката на общината  в размер на 38 343 

лева.  Разходите по проекта са в размер на 19 330 лева. С тях са финансирани 

възнаграждения в размер на 784 лева, осигурителни вноски в размер на 259 лева 

на наетите лица и издръжка в размер на 18 287 лева. 
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За сметките по ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж  

Оперативната програма се изпълнява в училищата и детските градини на 

територията на общината. В общината има следните училища: СУ „Васил 

Левски“ с ПП- Гр. Ветово, СУ „Христо Ботев“ – гр. Глоджево, ОУ „П.Р. 

Славейков“ – с. Смирненски, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Гр. Сеново. Към 

оперативната програма са финансирани следните проекти в училищата:  

 Проект „Подкрепа за успех“  

 Проект „Мултикултурна класна стая – мотивация, квалификация и 

успех“ 

Проектите  се изпълняват във всички училища на територията на 

общината.  

 Проект „Подкрепа за дуална система на обучение“ е само в СУ „Васил 

Левски ПП“ гр. Ветово; 

 Проект „Образование за утрешния ден“ се изпълнява в СУ „Христо 

Ботев“ гр. Глоджево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Гр. Сеново; 

 Проект „ Равен достъп до училищното образование в условията на 

кризи се изпълнява в: ОУ „П.Р. Славейков“ – с. Смирненски, ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ – Гр. Сеново. 

 Проект „ Работилница ние искаме, ние можем е само в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – Гр. Сеново; 

 

Община Ветово детските градини  са: ДГ „Щастливо детство“ – гр. 

Ветово, ДГ „Здравец“ – гр. Глоджево, ДГ „Звънче“ – с. Смирненски.   Към 

оперативна програма: "Наука и образование за интелигентен растеж"  са 

следните проекти в детските градини, а именно:  

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ 

Проекта се изпълнява във всички детски градини на територията на 

общината. 

 Проект „Мултикултурна класна стая – мотивация, квалификация и 

успех“ се изпълнява само в ДГ „Здравец“ – гр. Глоджево; 

 Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“ се изпълнява само в ДГ „Щастливо детство“ – гр. Ветово; 

 

 

Проект „Подкрепа за успех“  

Приходите са в размер на 93 258 лева, в т. ч. : 

 80 075 лева Трансфери, получени от МОН; 

 13 183 лева Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС; 

Разходите са в размер на 93 258 лв., в т. ч. : 

 76 451  лева за възнаграждения и осигурителни вноски ; 

 16 807  лева за издръжка. 
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Проект „Образование за утрешния ден“. 

Приходите са в размер на 6 024 лева, в т. ч. : 

5 734 лева -Трансфери, получени от МОН; 

   290 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС 

Разходите са в размер на 6 024лв., в т. ч. : 

 4 900 лева за възнаграждения; 

 1 124 лева за осигурителни вноски. 

 

Проект „Подкрепа за дуална система на обучение“. 

 

Приходите са в размер на 50 452 лева, в т. ч. : 

26 306 лева Трансфери, получени от МОН; 

24 146 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС 

Разходите са в размер на 50 452 лв., в т. ч. : 

 7 261 лева за възнаграждения; 

 1 641 лева за осигурителни вноски; 

29 054  лева за издръжка; 

     650 лева за стипендии 

11 846 лева за придобиване на стопански инвентар  

 

Проект „Мултикултурна класна стая – мотивация, квалификация и 

успех“. 

Приходите са в размер на 10 760 лева, в т. ч. : 

10 760 лева -Трансфери, получени от нестопански организации от КФП; 

Разходите са в размер на 10 760 лв., в т. ч. : 

 8 951 лева за възнаграждения; 

 1 809 лева за осигурителни вноски. 

 

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на 

кризи“. 

Приходите са в размер на 1 560 лева, в т. ч. : 

2 466 лева -Трансфери, получени от МОН; 

   906 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС5 

Разходите са в размер на 1 560 лв., в т. ч. : 

 1 265 лева за възнаграждения; 

    295 лева за осигурителни вноски. 

 

Проект „Работилница ние искаме, ние можем“. 

7 801 лева -Трансфери, получени от нестопански организации от КФП; 

7 801 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС6 

 

                                              
5 Средствата представляват остатък от предходната година със знак „плюс“ 

 
6 Средствата представляват остатък от предходната година със знак „плюс“ 
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Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“. 

Приходите са в размер на 27 553 лева, в т. ч. : 

28 974 лева -Трансфери, получени от МОН; 

1 421 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС7 

Разходите са в размер на 27 553 лв., в т. ч. : 

 9 756 лева за възнаграждения; 

  2 349 лева за осигурителни вноски; 

 15 448 лева за издръжка (учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките, материали, външни услуги) 

 

 

Проект „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“. 

Приходите са в размер на 2 709 лева, в т. ч. : 

2 709 лева -Събрани средства и извършени плащания за сметки за СЕС 

Разходите са в размер на  2 709  лв., в т. ч. : 

2 709 лева за издръжка (външни услуги) 

 

  

                                              
7 Средствата представляват остатък от предходната година със знак „плюс“ 
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Приложение № 1 

 

В сборния отчет получените приходи към 31.12.2021 г. са в размер на 

16 478 668  лв. или 100.46 на сто изпълнение (без наличностите по §95-07). 

Извършените разходи са в размер на 14 494 808 лв. или  88.37 на сто 

изпълнение. Наличните бюджетни средства (§95-07) на 31.12.2021 г. са в размер 

на 1 983 860 лв. или  12.09 на сто.  

 

1. Делегирани от държавата дейности 

Изпълнението на бюджета на държавните дейности по приходите е 9 337 

435 лв.  по разходите е 8 205 657 лв. или 89.14 на сто.  

 Наличните бюджетни средства (§95-07) на 31.12.2021 г. са в размер на 

1 131 778 лв. 

 По приходите 

Структурата на приходите по отчета е както следва: 

 Неданъчни приходи – всичко – 255 069 лв. или 96.24 на сто 

изпълнение  спрямо заложеното за годината. Относителен дял в общия обем на 

отчетените приходи – 3.11 %; 

 Обща субсидия – 6 804 142 лв. или 100  на сто изпълнение. 

Относителен дял в общия обем на отчетените приходи -82.92;  

 Целеви трансфери от ЦБ по §31-18 – 6 004 лв. или 100 на сто от 

заложения лимит по СЕБРА. 

 Целеви трансфери от ЦБ по §31-28 – 58 262 лв. или 100 на сто от 

заложения лимит по СЕБРА. 

 Трансфери между бюджети (§61-00) – всичко – 1 030 424 лв. 

Изпълнение 100%.  

Средствата са предоставени на общината. както следва: 

 251 236 лв. сумата включва: 3008 лв. от ЦИК за финансиране на 

възнаграждения и осигурителни вноски на ОИК- Ветово. трансфер за местни 

избори в размер на 196 074 лв., 3394 лв. трансфер за КОВИД-19 във връзка с 

изборите. 19 лв. възстановени средства за КОВИД-19 във връзка с изборите. 4 137 

лв. предоставени трансфери за кметствата в община Ветово във връзка с изборите. 

4 137 лв. средства отчетени от кметствата за възнаграждения и осигурителни 

вноски във връзка с изборите и 48 779 лв. от ЦИК за финансиране на 

възнаграждения и осигурителни вноски на СИК- Ветово. В разходната част те са 

отразени  в дейност 117. Избори…; 

 973 лв. възстановени средства по Целева програма „ Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна ситуация- 2020 г.“. Разхода е отчетен в дейност 

589. Други служби и дейности по социалното осигуряване. подпомагане и 

заетостта 

 49 944 лв. получен трансфер  от Фонд“ Социална закрила“. В 

разходната част те са отразени  в дейност 526. ЦОП 

 730 217 лв. от АСП  и Агенция по заетостта за възнаграждения и 

осигурителни вноски. От тях:  

 484 929 лв. са за асистентите за лична помощ, сумата представлява 

получен трансфер на стойност 583 354 лв. и преквалифициран трансфер от АСП 

в размер на 98 425 лв.; 
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 225 175 лв. за лицата. наети по ПВЗ;  

   16 343 лв. са за програма „Приемни родители“. 

       3 770 лв. са от МОН за спрени помощи от АСП за: СУ „Васил 

Левски“ Ветово 2 504 лв.. СУ“ Христо Ботев“ Глоджево- 471 лв.. ОУ „ Св. Св. 

Кирил и Методий“ Сеново –705 лв.. ДГ „Щастливо детство“ Ветово-45 лв. и ДГ 

„Звънче“ – Смирненски-45 лв.; 

В разходната част средствата са отразени съответно в дейност 562. 

Асистенти за лична помощ. дейност 532. Програми за временна заетост. дейност 

538. Програми за закрила на детето. Дейност 322 Неспециализирани училища. 

без професионални гимназии. 311 Детски градини 

 Събрани/изплатени средства за/от сметки за средства от ЕС – нето 

(§88-03) – 27 491 лв. или 16.08 на сто изпълнение  спрямо заложеното за годината. 

относителен дял 0.33 %; 

 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и 

физически лица)  

(+/-) (§93-10) -1 966 лв. това са средства за гаранции за изпълнение на 

договори в СУ „Васил Левски“ – Ветово и ДГ „Звънче“ – Глоджево; 

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата 

от Европейския съюз нето (§76-00) – 2 709 лв. 

 Преходен остатък от 2020 г.- 1 211 768 лв. 

 

По разходите 

През отчетния период са финансирани текущи разходи на стойност 

8 205 657 лв. – 89.15 на сто изпълнение. От тях:   

 Изплатените средства за заплати. др. възнаграждения и осигурителни 

вноски са на стойност 7 144 842 лв. относителен дял 87.07 %. 

  За издръжка по §10-00 и такси по §19-00 са изразходвани 535 046 лв.  

относителен дял 6.52 %. 

 За стипендии на ученици са изплатени 29 919 лв.. което е 53.77 на сто 

изпълнение и относителен дял – 1.71 %; 

 По §42-19 са изразходвани 31 524 лв. което е 0.90 % относителен дял; 

 Преведените субсидии на читалищата са в размер на 229 680 лв. 3.80 

%  относителен дял;  

Капиталовите разходи са в размер на 234 646 лв.  относителен дял – 

3.33 %.  

§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер общо 129 630, а именно:  

 2798 лв. това са средства за закупуване на 2 бр. лаптопи. Средства за 1 

бр. лаптоп е 1399 лв. разпределени са по следните дейности:  дейност 239. Други 

дейности по вътрешната сигурност и дейност 282. Отбранително-мобилизационна 

подготовка. поддържане на запаси и мощности с източник на финансиране 

преходен остатък; 

  СУ „Васил Левски“- Ветово – 2000 лв., с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 119 388 лв., с източник на финансиране от 

ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ 

 СУ „Христо Ботев“ – Глоджево – 1219 лв., с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства;  
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 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Сеново 2557 лв., с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

  ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски- 1668 лв., с източник на 

финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ 

§ 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 80 364 лв., 

включва: 

 Закупуване на климатик в ЦОП  на стойност 1 680 лв., с източник на 

финансиране преходен остатък.; 

 3 бр. климатици ЦОП- 5 322 лв., от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Рампа за инвалиди – ЦОП 5603 лв., от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Стълбищна платформа за инвалиди – ЦОП- 20 402 лв., от проект 

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на център за обществена подкрепа 

“Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

  PTZ камера на стойност 1 111 лв. с източник на финансиране преходен 

остатък; 

 Бариера с контролно пропусквателен режим пред общината на стойност 

4777 лв., с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 40 370 лв. разпределени по следния начин: 

34 370 лв. с източник на финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ и 6000 

лв. - дарение; 

 СУ „Христо Ботев“ Глоджево закупуване на климатик -1099 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

§ 52-05придобиване на стопански инвентар- 17 368 лв. включва: 

 Бензинов трион модел STIHL MS 462- 1 870 лв., с източник на 

финансиране преходен остатък; 

  Бензинов трион модел STIHL FS 260- 1 340 лв., с източник на 

финансиране преходен остатък. 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 12 808 лв., с източник на финансиране от 

ЦБ/преходен остатък от 2020 г./  

 Прътов129 моторен трион HUSGVARNA модел 525РТ5S – 1350 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства 

 § 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти- 7284 лв. включва: 

 СУ „ Васил Левски“ – гр. Ветово – 7 284 лв., с източник на финансиране 

от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ 

Изпълнението на разходите по функции е както следва: 

І. Общи държавни служби – отчетени – 1 132 662 лв.. изпълнение 85.43 

на сто; относителен дял в общия обем на отчетените разходи за държавни 

дейности – 13.80 %;  

ІІ. Отбрана и сигурност – за периода са отчетени 133 695 лв. или 

изпълнението е 42.75 на сто; относителен дял – 1.63 %; 

ІІІ. Образование – 5 398 872 лв. по отчет или 91.99 на сто от годишния 

план. Относителният дял на функцията е 65.79 %. 

IV. Здравеопазване – за трудови разходи и издръжка са изразходвани 221 

740 лв. или изпълнението е 76.84 на сто; относителен дял – 2.70 %; 
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V. Социално осигуряване. подпомагане и грижи – отчет 1 086 869 лв.; 

изпълнение – 92.97  на сто; относителен дял – 13.25 %. 

VІІ. Културно и почивно дело – отчетени са 231 819 лв. или 96.77 на сто 

изпълнение; относителен дял – 2.83 %.  

 

2. Местни дейности  

През отчетния период постъпилите приходи за местни дейности са в 

размер на 7 141 233 лв. Извършените разходи са на стойност 6 289 151 лв.  

Наличните бюджетни средства (§95-07) на 31.12.2021 г. са в размер на 852 082 

лв.  

 

По приходите 

Структурата на приходите за местни дейности по отчета е както следва: 

 Собствени приходи са в размер на  2 872 731 лв. или 95.90 на сто 

изпълнение спрямо годишния план.;  

 Обща изравнителна субсидия е в размер на  1 178 300 лв. 

 Към 30.12. т. г. трансфер за зимно поддържане е 99 349 лв. 

 Получени от общини целеви субсидии от ЦБ са в размер на 204 300 лв. 

 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ са в размер 

на  557 735 лв. 

 Възстановени средства за ЦБ са със знак „минус“20 467 лв. 

 Трансфери между бюджети със са: знак „минус“ 1088 лв..  

Средствата са предоставени (§61-02) на община Русе и  представляват 

отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.  

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС със знак 

„минус“13 338 лв. 

 Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата на ЕС  

38 343 лв. 

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 

(§76-00)     - нетният размер на заемите е със знак „минус“  27  754 лв. 

 Преходен остатък от 2020 г. – 2 352 471 лв. 

Собствени приходи 

Данъчни приходи – по отчет те са в размер на 751 132 лв. или 

изпълнението е 86.03 на относителен дял 8.08 % спрямо общия обем на 

отчетените приходи. 

От имуществени данъци (§13-00) са постъпили 744 454 лв., което е 86.03 

% изпълнение, относителен дял 11.84 %. От патентен данък са получени 6 

474лв. или 86.32 на сто  изпълнение, относителен дял 0.11 %.Други данъци 204 

лв. сто на сто изпълнение. 

Неданъчни приходи – отчетени са 2 121 599 лв. или изпълнение им е 

99.38 % спрямо годишния план, относителен дял 33.73 % спрямо общия обем 

на отчетените приходи 

Постъпленията от приходи и доходи от собственост (§24-00) са в размер 

на 387 177 лв. или изпълнението е 95.74 % спрямо годишния план, относителен 

дял 6.16 на сто. 
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От общински такси са събрани 468 062 лв. средно изпълнение – 106.26 

%. От тях: 

Получените приходи от такси за ползване на домашни социални 

патронажи и др. социални услуги са 63254 лв. Постъпленията от технически и 

административни услуги са на обща стойност 66 560 лв. От такси за битови 

отпадъци са събрани 333 348 лв., което е 106.89 % изпълнение спрямо 

заложеното за годината. 

От глоби, санкции и наказателни лихви са постъпили 60 765 лв. или 

100.98 на сто спрямо заложеното, относителен дял 0.97 на сто. 

Други неданъчни приходи са постъпили 6 210 лв. или 103.5 на сто 

изпълнение спрямо заложеното или 0.10% относителен дял. 

Внесените ДДС и данък по ЗКПО са в размер на 81 413 лв., което е 104.37 

% от предвиденото.    

Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи са 

постъпили 5 808 лв. изпълнението спрямо заложения план е сто на сто. 

Постъпления от продажба на земя са постъпили 104 753 лв. изпълнението 

спрямо заложения план е 162.04 на сто. 

От концесии са постъпили 1 168 827 лв. – 97.40 % изпълнение спрямо 

годишния план, относителен дял 18.58 на сто. 

Получени помощи и дарения от страната в размер на 1 410 лв. 

 

По разходите 

 

2.1. Местни дейности (без дофинансиране на държавни дейности) 

Към 31.12.2021 г. отчетените разходи за местни дейности са в размер на 

5 449 875 лв. или изпълнението е 87.18 на сто (с резерва за непредвидени 

разходи).  

Текущи разходи 

По отчет текущите разходи са на стойност 3 604 961 лв. или 91.82 сто 

изпълнение спрямо заложения план, относителен дял – 66.15 на сто. 

Изпълнението на разходите е както следва:  

 За заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски са 

изплатени 550 596 лв. относителен дял – 10.10 % в общата сума на отчетените 

текущи разходи; 

 За издръжка по §10-00 и данъци и такси по §19-00 са изразходвани 

2 948 662 лв., относителен дял  54.11 %; 

  За помощи по решение на ОбС. членски внос за участие в НПО, 

субсидии за нефинансови предприятия, субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел, разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации и дейности  са изразходвани всичко 57 016 лв.  Тези 

разходи формират общо 1.05 % относителен дял. 

 Други разходи за лихви отчетените разходи са в размер на 48 687 

лв. относителен дял – 0.89 %. 

 Капиталови разходи 
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По отчет капиталовите разходи са на стойност 1 844 914 лв. или 79.36 % 

средно изпълнение. Техният относителен дял в общите разходи за местни 

дейности е 33.85 %. 

Те са отчетени в следните параграфи:  

 § 51-00 – основни ремонти – 1 624 856 лв. това са  разходи за: 

 RSE 1135/III- 2001. Ветово- Глоджево/Смирненски- граница община 

(Ветово- Русе)- Тетово/rse 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово – 116 797 лв.; 

  Аварийно укрепване и възстановяване на молитвен дом- джамия с. 

Смирненски -ПМС 250/04.09.2020 г..- 688 070 лв.; 

 ул. "Преслав" - с. Смирненски-ПМС 348/18.12.2019 г.- 338 822 лв.; 

 ул. "Плиска" - с. Смирненски-ПМС 348/18.12.2019 г.- 336 304 лв.; 

 улици от Целева капиталова субсидия – 114 216 лв. 

 улици финансирани със собствени бюджетни средства – 26 327 лв. 

 Основен ремонт на покривна конструкция на ДГ „Щастливо детство“ – 

Ветово  

4 320 лв. 

 § 52-01-придобиване на компютри и хардуер – 12 089  лв. средствата 

формират следните разходи: 

 Компютър за ТСУ ОА Ветово – 1500 лв., с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за нуждите на Общински съвет Ветово на стойност 2 643 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Закупуване на NAS устройство за МДТ на стойност 1149 лв., с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за кметство Кривня на стойност 1099 лв., с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

 Компютър за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 1099 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 2 400 лв., с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Щастливо детство “ гр. Ветово на стойност 1 500 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптоп за кметство Сеново на стойност 699 лв., с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

 § 52-03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 4 

500 лв., а именно: 

 Климатик за Пенсионерски клуб в кметство на стойност 2 500 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Климатик за ДСП в кметство Сеново на стойност 2 000 лв., с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 § 52-04 – придобиване на транспортни средства- 16 200 лв., а именно: 

 Кметство Кривня- 5 000 лв., с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Кметство Смирненски – 6 000 лв., с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Кметство Глоджево – 5 200 лв., с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 § 52-05 – придобиване на стопански инвентар – 9 599 лв., а именно: 
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 Косачка модел RM 650 T  -1500 лв., община Ветово, с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 Телевизор – 2099 лв., община Ветово, средствата са по ПМС 326 от 

12.10.2021 г., ФО 77/ 20.10.2021 г.  

 Изкуствена елха за кметство Смирненски на стойност 6000 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 § 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти – 176 470  лв., а именно: 

 Кметство Глоджево- Детска площадка в размер на 9 809 лв., с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие 

„Изкуствена трева“  в гр. Ветово – 87 760 лв., с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 Издигнати пешеходни пътеки в с. Кривня – 4 947 лв., с преходен остатък 

от 2020 г. 

 Изграждане на паркинг в гр. Ветово на стойност  40 933 лв., с източник 

на финансиране целева капиталова субсидия за 2021 г. 

 Изграждане на подпорна стена в гр. Ветово на стойност 29 721 лв., с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Благоустрояване на външно пространство на Лечебното заведение 

Ветово на стойност 3 300 лв., средствата са по ПМС 326 от 12.10.2021 г., ФО 77/ 

20.10.2021 г.  

 § 53-01-придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти- 1 200 лв. разходите са за: 

 Закупуване на програмен продукт MKAD за нуждите на ТСУ ОА Ветово-

1 200 лв., с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

Изпълнението на текущите разходи по функции е както следва: 

І. Общи държавни служби – отчетени са 855 203 лв. или 92.66 на сто 

изпълнение; относителен дял –15.69 % в общия обем на отчетените текущи 

разходи; 

ІІ. Отбрана и сигурност  – отчетени са 729 624 лв. или 99.16 на сто 

изпълнение; относителен дял 13.39 %; 

ІІІ. Образование – отчет – 471 278 лв.. изпълнение – 93.57 %; относителен 

дял – 8.65 %; 

ІV. Здравеопазване – за издръжка са отчетени 20 262 лв. или 21.25  на сто 

изпълнение; относителен дял – 0.37 %; 

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи – отчетените разходи за 

социални дейности са  на стойност 187 082 лв. или изпълнението е 91.79 на сто, 

относителен дял  3.43 %; 

VІ. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда– 2 189 828 

лв. по отчет или 95.51 %  изпълнение, относителен дял – 40.18 %; 

VІІ. Почивно дело, културна и религиозно дело – отчетените разходи са 

в размер на 187 862 лв. или 92.79 на сто изпълнение, относителен дял – 3.45 %; 

VІІІ. Икономически дейности и услуги – по отчет разходите са в размер 

на 760 049 лв. или 60.93 на сто изпълнение, относителен дял – 13.95 %; 

IX. Разходи некласифицирани в другите функции- по отчет разходите са 

в размер на 

48 687 лв., относителен дял 0.89%. 
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2.2. Бюджет – държавни дейности с дофинансиране 

Към 31.12.2021 г. са отчетени само текущи разходи  в размер на 839 276 

лв.  

Спрямо предвидените текущи разходи за годината. изпълнението е 88.66 

на сто.  

От тях:   

 За заплати. др. възнаграждения и осигурителни вноски  са изплатени 572 

023 лв. относителен дял  72.50 % в общата сума на отчетените разходи за 

дофинансиране; 

 За издръжка и данъци и такси са изразходвани 220 662 лв.,  относителен 

дял – 26.30 %. 

 Субсидии и други текущи трансфери  за юридически лица с нестопанска 

цел -10 000 лв., което е 100 на сто изпълнение, относителен дял- 1.20 на сто. 

Изпълнението на разходите по функции е както следва: 

І. Общи държавни служби – отчетени са 425 266  лв., изпълнение – 97.57 

%; относителен дял – 50.67 %; 

ІІІ. Образование – 401 893 лв. по отчет средно изпълнение за функцията 

е 80.61 на сто;  относителен дял – 47.89 %. 

ІV. Здравеопазване – 2 117 лв. или 92.72 на сто изпълнение, относителен 

дял –0.25%. 

VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 10 000 лв. 

или сто на сто изпълнение, относителен дял- 1.20 на сто. 

 

 

Капиталови разходи 

По отчет капиталовите разходи са на стойност 36 591 лв. Техният 

относителен дял в общите разходи за дофинансиране е 7 %. 

Те са отчетени в следния параграф:  

§ 52-03 придобиване на друго оборудване. машини и съоръжения- 36 591 

лв. 

 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сеново – 5 400 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 ОУ „П.Р. Славейков“ с. Смирненски – 4 600 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 26 591 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства 

 

 

 

 

 

 

Усвоените средства за капиталови разходи към 31.12.2021 г. са на обща 

стойност  2 129 316  лв. Разпределени са по следния начин: 2 116 151 лв. или 
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55.75 % средно изпълнение спрямо годишния разчет. И по оперативни 

програми СЕС 13 165 лв. Те са отчетени както следва: 

 

За основен ремонт (§51-00) -  1 624 856 лв. 

Разходите са направени в: 

 Функция I. дейност 122. Общинска администрация- Направените 

разходи са за покривна конструкция на ДГ „Щастливо детство“ – Ветово на 

стойност 4 320 лв. 

 Функция II. дейност 283. Превантивна дейност за намаляване на 

вредните последствия от кризи. бедствия и аварии- Това са разходи за Аварийно 

укрепване и възстановяване на молитвен дом- джамия с. Смирненски -ПМС 

250/04.09.2020 г.- 688 070 лв. 

 Функция VI. дейност 606. Изграждане. ремонт и поддържане на 

уличната мрежа- 677 286 лв. Това са разходите по ул. "Преслав" - с. Смирненски-

ПМС 348/18.12.2019 г.-338 822 лв.. ул. "Плиска" - с. Смирненски-ПМС 

348/18.12.2019 г. – 336 304 лв.. целева капиталова субсидия за 2021 г.- 114 216  лв. 

и финансиране на улици със собствени бюджетни средства- 26 327  лв.  

 Функция VІІІ.. дейност 832. Служби и дейности по поддържане. ремонт 

и изграждане на пътищата- Това са разходи за RSE 1135/III- 2001. Ветово- 

Глоджево/Смирненски- граница община (Ветово- Русе)- Тетово/rse 3147/ от 

Чукура до разклона за с. Тетово- 116 797 лв.; 

 

За придобиване на компютри и хардуер (§52-01) – 143 038 лв. 

По функции те са отчетени. както следва: 

І. Общи държавни служби – 7 090 лв. 

 Компютър за ТСУ ОА Ветово – 1500 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за нуждите на Общински съвет Ветово на стойност 2 643 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Лаптоп за кметство Кривня на стойност 1 099 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптоп за кметство Сеново на стойност 699 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

 Закупуване на NAS устройство за МДТ на стойност 1 149 лв. с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства; 

ІІ. Отбрана и сигурност – 2 798 лв.  

 Това са средства за закупуване на 2 бр. лаптопи. Средства за 1 бр. 

лаптоп е 1399 лв. разпределени са по следните дейности:  дейност 239. Други 

дейности по вътрешната сигурност и дейност 282. Отбранително-мобилизационна 

подготовка. поддържане на запаси и мощности с източник на финансиране 

преходен остатък; 

ІІІ. Образование –  131 831 лв. 

 СУ „Васил Левски“- Ветово – 121 388 лв.. разпределени по следния 

начин 119 388 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства и 

източник на финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ и 2000 лв. собствени 

бюджетни средства; 

 СУ „Христо Ботев“ – Глоджево – 1 219 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства;  
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 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Сеново 2 557 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

  ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски- 1 668 лв. с източник на 

финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ 

 Компютър за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 1099 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Звънче“ с. Смирненски на стойност 2 400 лв. с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства. 

 Лаптопи за ДГ „ Щастливо детство “ гр. Ветово на стойност 1 500 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 V.Функция Социално осигуряване. подпомагане и грижи 

По оперативна програма СЕС „Патронажна грижа плюс“- лаптоп за 

нуждите на програмата на стойност 1319 лв. 

За придобиване на друго оборудване. машини и съоръжения (§52-03)  

121 455  лв. 

По функции те са отчетени. както следва: 

II. Отбрана и сигурност- 5 888 лв. 

 PTZ камера на стойност 1 111 лв. с източник на финансиране преходен 

остатък; 

 Бариера с контролно пропусквателен режим пред общината на стойност 

4777 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства;  

III. Образование- 78 060 лв. 

 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сеново – 5 400 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 ОУ „П.Р. Славейков“ с. Смирненски – 4 600 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

 СУ „Васил Левски“- Ветово 66 961 лв. разпределени по следния начин: 

6 000 лв. – дарение. 26 591  лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства и 34 370 лв. с източник на финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 

г./  

 СУ „Христо Ботев“ Глоджево закупуване на климатик -1099 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 V.Функция Социално осигуряване. подпомагане и грижи-37 507 лв. 

 Закупуване на климатик в ЦОП  на стойност 1 680 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък. ; 

 3 бр. климатици ЦОП- 5 322 лв. от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Рампа за инвалиди – ЦОП 5 603 лв. от проект „Осигуряване на достъпна 

среда в сградата на център за обществена подкрепа “Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Стълбищна платформа за инвалиди – ЦОП- 20 402 лв. от проект 

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на център за обществена подкрепа 

“Смело сърце“ – гр. Ветово ; 

 Климатик за Пенсионерски клуб в кметство Сеново на стойност 2 500 лв. 

с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Климатик за ДСП в кметство Сеново на стойност 2 000 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 

За придобиване на транспортни средства (§52-04) – 16 200 лв. 

 Кметство Кривня- 5 000 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 
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 Кметство Смирненски – 6 000 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 Кметство Глоджево – 5 200 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

За придобиване на стопански инвентар (§52-05) – 38 813 лв. 

По функции те са отчетени. както следва: 

І. Общи държавни служби- 8 099 лв.. а именно: 

 Телевизор – 2099 лв. средствата са по ПМС 326 от 12.10.2021 г.. ФО 77/ 

20.10.2021 г.  

 Изкуствена елха за кметство Смирненски на стойност 6000 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

ІІ. Отбрана и сигурност- 4 560 лв.. а именно: 

 Бензинов трион модел STIHL MS 462- 1 870 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък; 

  Бензинов трион модел STIHL FS 260- 1 340 лв. с източник на 

финансиране преходен остатък.  

 Прътов моторен трион HUSGVARNA модел 525РТ5S – 1 350 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

            

ІІІ. Образование -24 654 лв.. а именно: 

Финансиране от ЦБ/преходен остатък от 2020 г./ за СУ „Васил Левски“ 

Ветово са закупени на обща стойност 12 808 лв.. а именно: 

 Робот Лего-  8947 лв.; 

 Аксесоар очила – 1521 лв.; 

 Универсален шкаф на колела- 1 188 лв.; 

 Учителско бюро- 1 152 лв.  

По оперативна програма по СЕС за СУ „Васил Левски“ – Ветово са 

закупени на обща стойност 11 846 лв.. а именно: 

 Работна маса с гръб – 2 376 лв.; 

 Метален шкаф- 1860 лв.; 

 Работна маса- 4154 лв.; 

 Везни – 3 456 лв. 

VІ. Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда-1 500 лв. 

 Косачка модел RM 650 T  -1 500 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

 

 За изграждане на инфраструктурни обекти (§52-06) – 176 470 лв. 

Разпределени по следните функции: 

VІ. Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда32 

 Издигнати пешеходни пътеки в с. Кривня – 4 947 лв. с преходен остатък 

от 2020 г. 

VІІ. Почивно дело. културна и религиозно дело -87 760 лв. 

 Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие 

„Изкуствена трева“  в гр. Ветово – 87 760 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства; 

             VІІІ. Икономически дейности и услуги- 83 763 лв. 

 Кметство Глоджево- детска площадка в размер на 9 809 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства; 
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 Изграждане на паркинг в гр. Ветово на стойност  40 933 лв. с източник 

на финансиране целева капиталова субсидия за 2021 г. 

 Изграждане на подпорна стена в гр. Ветово на стойност 29 721 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Благоустрояване на външно пространство на Лечебното заведение 

Ветово на стойност 3 300 лв. средствата са по ПМС 326 от 12.10.2021 г.. ФО 77/ 

20.10.2021 г.  

 

За придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни 

продукти (§53-01) – 8 484 лв. 

 Закупуване на програмен продукт MKAD за нуждите на ТСУ ОА Ветово-

1 200 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

 Лицензи за СУ „ Васил Левски“ – гр. Ветово. финансирани от 

ЦБ/преходен остатък от 2020 г./- 7 284 лв. 

- За издръжка са изразходвани- 147 816 лв., относителен дял – 18.37%. 

Изпълнението на разходите по функции е както следва: 

І. Общи държавни служби – отчетени са 262 487 лв. или 96.99 на сто 

изпълнение, относителен дял – 32.62 %; 

ІІІ. Образование – 528 612 лв. по отчет или 57.80 на сто изпълнение,  

относителен дял –  65.70%. 

ІV. Здравеопазване – 1499 лв. или 74.95 на сто изпълнение, относителен 

дял – 0.19 %. 

VII.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело- 12 000 лв. или 

40 на сто изпълнение, относителен дял 1.49% 

 

Капиталови разходи 

По отчет капиталовите разходи са на стойност 247 108 лв. или 72.30% 

изпълнение. Техният относителен дял  в общите разходи  за дофинансиране е   

техният относителен дял  30.71%. Те са отчетени в следната функция:  

ІІІ. Образование- обща стойност 247 108 лв., разпределени, както следва: 

за СУ „Васил Левски“ - Ветово: закупуване на компютър - 2195 лв.,  Закупуване 

на мултимедия на стойност 3750лв. за СУ Васил Левски Ветово и Закупуване 

на 2 бр. климатици за СУ Васил Левски  - Ветово. 

Изграждане на открита комбинирана спортна площадка с покритие „ 

Изкуствена трева“: ОУ „П.Р. Славейков“- Смирненски – 120 831 лв., СУ 

„Христо Ботев“ – Глоджево- 117 154 лв. 
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Към Приложение № 1 

С П Р А В К А 

за приходите и разходите по сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета 

на община Ветово за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Рекапитулация  

  

П о к а з а т е л и 

Начален 

план 

2021 

година 

Уточнен 

план 

31.12.2021 

година 

Отчет 

31.12.2021 

година 

% на 

изпълне- 

нение 

(к. 3: к. 

2) 

Относи- 

телен 

дял -% 

( по к. 3) 

 

І. Приходи      

1. Собствени приходи 2 931 700 3 272 988 3 127 800 95.56 21.58 

2. Взаимоотношения с ЦБ 8 130 317 8 808 743 8 788 276 99.77 46.73 

3. Трансфери -342 000 927 277 1 029 337 111.00 7.10 

4. Трансфери между бюджети и сметки 

за средствата от Европейския съюз 

         -13 338 -  

5. Временни безлихвени заеми - - -30 463 - - 

6. Операции с финансови 

активи/пасиви 

- -170 930 10 852 -  

7. Друго финансиране - нето(+/-)   1 966   

8. Преходен остатък от 2020 г. 3 564 239 3 564 239 3 564 239 100.0 24.59 

Всичко приходи (1+...+6): 14 284 256 16 402 317 16 478 669 100.46 100.00 

Наличности към 31.12.2020 г. - - -1 983 860 - - 

Всичко по бюджета: 14 284 256 16 402 317 14 494 809 88.37 - 

 

ІІ. Разходи 

Заплати 5 265 299 5 611 620 5 257 389 93.68 36.27 

Други възнаграждения 628 865 1 689 755 1 579 719 93.49 10.89 

Осигурителни вноски 1 238 673 1 516 222  1 430 354 94.33 10.23 

Издръжка 4 092 901 4 405 207 3 683 616 83.62 25.41 

Др. разходи за лихви към местни лица - - 48 687 - - 

Платени данъци, такси, админ.санкции 22 752 21 070 20 754 98.50 0.14 

Стипендии 56 916 55 640 29 919 53.77 0.21 

Помощи по решение на общ. съвети 11 600 10 950 10 695 97.67 0.07 

Трансфери за домакинства  31 524 31 524 100.0 0.22 

      

Субсидии за нефинанс. предприятия 28 000 34 000 34 000 100.0 0.23 

Субсидии за юрид. лица с нестоп. цел 251 680 251 680 245 680 97.62 1.69 

Разходи за членски внос 10 000 6 321  6 321 100.0 0.04 

Всичко текущи разходи: 11 606 686 13 633 989 12 378 658 90.79 85.40 

 

Основен ремонт 1 904 380 1 963 650 1 624 856 82.75 11.21 

Придобиване на ДМА 434 342 732 307 482 811 65.93 3.33 

Придобиване на НМДА 18 356 25 640 8 484 33.09 0.06 

Всичко капиталови разходи: 2 357 078 2 721 597 2 116 151 77.75 14.60 

 

Резерв за непредвидени разходи 320 492 46 731 х х х 

 

Всичко разходи по бюджета: 14 284 256 16 402 317 14 494 809  100.00 
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Към Приложение № 1 

С П Р А В К А 
за приходите и разходите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на делегираните 

от държавата дейности в община Ветово 

 за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Рекапитулация  

  

П о к а з а т е л и §§ 

Начален 

план 

2021 

година 

Уточнен 

план 

31.12.2021 

година 

Отчет 

31.12.2021 

година 

% на 

изпълне- 

нение 

(к.3:к.2) 

Относи- 

телен 

дял-% 

( по к.3) 

 

І. Приходи 

1. Собствени приходи х  265 045 255 069 96.23 3.10 

2 .Взаимоотношения с ЦБ 31-00 6 482 917 6 868 408 6 868 408 100.0 83.70 

3. Трансфери 61-00 - 1 030 424 1 030 424 100.0 12.55 

4. Операции с финансови активи 

и пасиви - всичко 88, 93 - -170 930 -25 525 - -14.11 

5.Временни безлихвени заеми    -2 709   

6. Преходен остатък от 2020 г. 95-01 1 211 768 1 211 768 1 211 768 100.0 14.76 

Всичко приходи (1+...+5): х  9 204 715 9 337 435 101.44 100.00 

 

Наличности към 31.12.2021 г.  95-07 - - -1 131 778 - - 

Всичко за държавни дейности: х 7 694 685 9 204 715 8 205 657 89.14 - 

 

ІІ. Разходи 

Заплати 01-00 4 666 082 4 958 634 4 616 112 93.09 56.25 

Други възнаграждения 02-00 384 667 1 347 823 1 265 481 93.89 15.45 

Осигурителни вноски 05-00 1 082 714 1 342 294 1 263 249 94.11 15.39 

Издръжка 10-00 1 099 703 880 182 534 932 60.77 6.51 

Данъци, такси, админ. санкции 19-00 115 155 114 73.54 0.01 

Стипендии 40-00 56 916 55 640 29 919 53.77 0.31 

Трансфери за домакинства 42-19  31 524 31 524 100.0 0.38 

Субсидии за читалища 45-00 229 680 229 680 229 680 100.0 2.79 

Всичко текущи разходи: х 7 519 917 8 845 932 7 971 011 90.12 97.15 

 

Придобиване на ДМА    52-00 174 768 351 499 227 362 64.68 2.77 

Придобиване на НДМА    53-00  7 284 7 284 100.0 0.08 

Всичко капиталови разходи: х - 358 783 234 646 164.68 2.85 

 

Всичко разходи за държавни 

дейности:  
х 7 694 685 9 204 715 8 205 657 89.14 100.00 
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Към Приложение №1 

Р А З Ш И Ф Р О В К А 

на приходите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на делегираните от 

държавата дейности в община Ветово за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

  

П о к а з а т е л и §§ 

Начален 

план 

2021 

година 

Уточнен 

план 

31.12.2021 

година 

Отчет 

31.12.2021 

година 

% на 

изпълне 

нение 

(к. 3:к. 

2) 

Относи 

телен 

дял-% 

( по к. 3) 

1. Собствени приходи - всичко х х 265 045 255 069 96.23 3.10 

Приходи и доходи от 

собственост  

24-00 х 162 844 152 865 93.87  

 

 

 

x 

- от наеми на имущество 

- от наеми на земя 

24-05 

24-06 

х 8 886 

153 958 

8 719 

144 146 

98.12 

93.62 

Други неданъчни приходи 36-19 х 98 528 98 528 100.00 

Внесени данъци по ЗКПО 37-02 х - 3 917 -3 914 100.00 

Дарения от страната  45-01 х 7 590 7 590 100.00 

 

2. Взаимоотношения с ЦБ 31-00 6 482 917 6 868 408 6 868 408 100.0 83.70 

- обща субсидия за държавни 

дейности  

- целеви трансфери 

- целеви трансфери 

31-11 

31-18 

31-28 

6 482 917 

х 

х 

6 804 142 

6 004 

58 262 

6 804 142 

6 004 

58 262 

100.0 

100.0 

100.0 

82.92 

        0.07 

0.71 

 

3.1. Трансфери между бюджети 61-00 х 1 030 424 1 030 424 100.0 12.55 

- получени трансфери 

- трансфери от МТСП за ПВЗ 

61-01 

61-05 

х 

х 

805 249 

225 175 

805 249 

225 175 

100.0 

100.0 

9.81 

        2.74 

 

3.2. Трансфери -  бюджети/СЕС 62-02 х x x x x 

4. Временни безлихвени заеми 76-00 х х -2 709 x x 

 

4. Операции с финансови активи 

4.1. Събрани средства за СЕС 88-03 х -170 930 -27 491 -16.08  

4.2. Чужди средства от др. лица  93-10 х х 1 966 x x 
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Приложение № 1 
С П Р А В К А 

за приходите и разходите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на местните 

дейности в община Ветово за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. -   

Рекапитулация  

 П о к а з а т е л и §§ 

Начален 

план 

2021 

година 

Уточнен 

план 

31.12.2021 

година 

Отчет 

31.12.2021 

година 

% на 

изпълне- 

нение 

(к. 3:к. 

2) 

Относи- 

телен 

дял - % 

( по к. 3) 

І. Приходи 

1. Собствени приходи х 2 931 700 3 007 943 2 872 731 95.50 41.23 

2. Взаимоотношения с ЦБ 31-00 1 647 400 1 940 335 1 919 868 98.94 26.04 

3. Трансфери - всичко 61,62 -342 000     -103 147 -14 425 -13.98 -0.23 

4. Временни безлихвени заеми 76-00   -27 754 -  

5. Операции с финансови 

активи и пасиви - всичко 

88-00   38 343   

6. Преходен остатък от 2020 г. 95-01 2 352 471 2 352 471 2 352 471 100.0 32.96 

Всичко приходи (1+...+6): 6 589 571 7 197 602 7 141 234 99.22 100.00 

Наличности към  31.12.2021 г.  95-07 - - -852 082 - - 

Всичко приходи по бюджета: 6 589 571 7 197 602 6 289 152 87.37 - 

 

І. Разходи - 1. Местни дейности        

Заплати 01-00 289 217 260 425 255 516 98.11 7.09 

Други възнаграждения 02-00 178 344 225 200 214 850 95.40 5.96 

Осигурителни вноски 05-00 86 739 83 534 80 231 96.05 2.22 

Издръжка 10-00 2 705 423 3 226 360 2 928 228 90.76 81.23 

Пл.данъци,такси и 

админ.санкц. 

19-00 22 597 20 709 20 434 98.67 0.57 

Помощи по реш.на общ.съвети 42-14 11 600 10 950 10 695 97.67 0.30 

Субсидии за неф. предприятия 43-01 28 000 34 000 34 000 100.0 0.94 

Субсидии за орг. с нестоп. цел  45-00 12 000 12 000 6 000 50.00 0.16 

 Разходи за членски внос 46-00 10 000 6 321 6 321 100.0 0.18 

Други разходи за лихви 29-91   48 687  1.35 

Всичко текущи разходи: х 3 343 920 3 879 499 3 604 962 92.92 100.00 

Основен ремонт 51-00 1 904 380 1 963 650 1 624 856 82.75 86.63 

Придобиване на ДМА 52-00 259 574 342 717 218 858 63.86 12.53 

Придобиване на НМДА 53-00 18 356 18 356 1 200 6.54 0.02 

Всичко капиталови разходи: х 2 182 310 2 324 723 1 844 914 79.36  100.00 

Всичко за местни дейности:  х 5 526 230 6 204 222 5 449 876 87.84 100.00 

2. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности  

Заплати 01-01 310 000 392 561 385 761 98.27 45.96 

Други възнаграждения 02-00 65 854 116 732 99 388 85.14 11.84 

Осигурителни вноски 05-00 69 220 90 394 86 874 96.11 10.35 

Издръжка  10-00 287 775 298 665 220 456 73.81 26.27 

Пл.данъци,такси и админ. 

санкц. 

19-00  206 206 100.0 0.04 

 

Субсидии орг. с нестоп. цел 45-00 10 000        10 000 10 000 100.0 1.19 

Капиталови разходи  52-00  38 091 36 591 96.06 4.35 

Всичко за дофинансране х 742 849 946 649 839 276 88.66 100.00 

3. Резерв 00-98 320 492 46 731 х х х 

Всичко разходи за МД  х 6 589 571 7 197 602 6 289 152 87.38 100.00 
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Към Приложение № 1  

Р А З Ш И Ф Р О В К А  

на приходите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на местните дейности  

в община Ветово за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 П о к а з а т е л и §§ 

Начален 

план 

2021 

година 

Уточнен 

план 

31.12.2021 

година 

Отчет 

31.12.2021 

година 

% на 

изпълне 

нение 

(к. 3:к. 2) 

Относи- 

телен 

дял-% 

( по к. 3) 

1. Собствени приходи х 2 931 700 3 007 943 2 872 731 95.50 41.23  

Данъчни приходи – всичко  х 870 700 873 026 751 132 86.04 - 

Патентен данък 01-03 7 500 7 500 6 474 86.32 - 

Имуществени данъци – общо 13-00 863 200 653 322 744 454 113.95 - 

върху недвижими имоти 13-01 120 000 122 122 130 298 106.69  

върху превозни средства 13-03 469 200 469 200 447 092 95.29 

при придобив. на имущество 13-04 270 000 270 000 165 034 61.12 

туристически данък 13-08 4 000 4 000 2 030 - 

Други данъци  20-00 - 204 204 - - 

Неданъчни приходи - всичко х 2 061 000 2 134 917 2 121 599 99.38 - 

Приходи и доходи от собственост 24-00 398 000 404 393 387 177 95.74  

продажба на услуги, стоки и др. 24-04 8 000 14 393 15 807 109.82  

наеми на имущество 24-05 70 000 70 000 51 623 73.77 

наеми от земя 24-06 120 000 120 000 119 747 99.79 

дивиденти 24-07 200 000 200 000 200 000 100.0 

Общински такси 27-00 419 000 440 487 468 062 106.26  

детски градини 27-01 2 000 3 024 3 359 111.08  

детски ясли 27-02 7 000 7 000 4 832 69.03 

домашни социални патронажи 27-04 45 000 45 000 48 439 107.64 

пазари, тържища и други 27-05 8 000 8 000 6 624 82.80 

битови отпадъци 27-07 295 000 311 832 333 348 106 90 

технически услуги 27-10 20 000 20 825 23 146 111.15 

административни услуги 27-11 40 000 40 656 43 414 106.78 

други общински такси       27-29 2 000 4 150 4 900 118.07 

Глоби, санкции, наказ. лихви   28-02 10 000 10 000 3 094 30.94  

Наказателни лихви за данъци  28-09 50 000 50 173 57 671 114.94  

Други неданъчни приходи  36-19 6 000 6 000 6 210 103.50  

Внесени ДДС и други данъци 37-00 -78 000 -78 000 -81 413 -104.37  

 внесен ДДС 37-01 -50 000 -50 000 -55 784 -111.57  

внесени данъци по ЗКПО 37-02 -28 000 -28 000 -25 629 -91.53 

Продажби на нефинансови 

активи  

40-00 56 000 100 454 110 561 110.06  

продажби на НМДА 40-29 30 000 30 000  -  

продажби на НМДА 40-30 1 000 5 808 5 808 100.0  

продажби на земя 40-40 25 000 64 646 104 753 162.04 

Приходи от концесии 41-00 1 200 000 1 200 000 1 168 827 97.40  

Дарения от страната 45-01 - 1 410 1 410 100.00 - 

2. Взаимоотношения с ЦБ 31-00 1 647 400 1 940 335 1 940 335 100.00 26.04 

обща изравнителна субсидия 31-12 1 038 400 1 038 400 1 038 400 100.00  

трансфер за зимно поддържане  31-12 139 900 139 900 139 900 100.00 

ЦКС  разходи  31-13 469 100 204 300 204 300 100.00 

получени от общини трансфери 31-18  557 735 557 735 100.00 

възстановени трансфери 31-20   -20 467   

3.Трансфери между бюджетни 

сметки 

61-00 -342 000 -103 147 -1 087 -1.05 -0.23 

Трансфери м/у бюджетни сметки 61-02 -342 000 -103 147 -1 087 -1.05  

Предоставени трансфери 62-02   -13 338   

Временни безлихвени заеми 76-00   -27 754   

 


