
 1 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ОТЧЕТ 

за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз 

на Община Горна Оряховица  

към 31.12.2021 година 

 
 

Съгласно изискванията на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  годишният 

отчет за изпълнение на бюджета се изготвя и представя за публично обсъждане от местната 

общност. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община  Горна Оряховица за периода 

01.01.2021  г. – 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие със: 

 

- Закона за публичните финанси; 

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.; 

- Указания на  Министерство на финансите ДДС № 02/17.03.2021 г.,  ДДС № 

03/17.06.2021 г., ДДС № 04/27.09.2021 г. и ДДС № 07/31.12.2021 г.; 

- Писма и Указания на Министерство на финансите.  

 

Бюджетът на Община Горна Оряховица бе приет от Общински съвет с решение № 397 от 

протокол №20 от 25.02.2021 г. в размер на 41 840 178 лв. Общинският бюджет за 2021 година се 

изпълнява от Кмета на Общината като първостепенен разпоредител и 38 второстепенни 

разпоредители, определени от Общински съвет. В съответствие с чл.56 от Закона за публичните 

финанси, с писма на Министерството на финансите и получени целеви трансфери към 

31.12.2021 г. планът на бюджета се увеличи и нарасна до 47 753 746 лв. Изпълнението на 

бюджета за 2021 г. е в размер на 43 548 189 лв., което представлява  91,2 % от общия годишен 

размер на бюджета. 

В общото изпълнение, най-голям дял заема системата на образованието - 43%  

Следват дейностите по благоустрояване, текущ ремонт улици и чистота - 18 % 

Социални услуги 13 % 

Администрация, общински съвет и провеждане на избори - 10% 

Култура, спорт и ОП Обреди - 8% 

Детски ясли и здравни кабинети - 3% 

Зимно поддържане, маркировки и общинска охрана - 2% 

Разходи за лихви - под 1 % 

 

Анализ на изпълнение на приходите и разходите с държавен характер 

Годишният план на приходите с държавен характер се увеличи към 31.12.2021 г. и 

достигна 31 122 161 лева. Общото изпълнение на приходите с държавен характер е 28 963 156 

лв., което е 93,10 % от годишния размер на бюджета за държавни дейности. 

През 2021 г. училищата са реализирани собствени приходи в размер на 234 299 лв. 

Получената обща субсидия за държавни дейности през 2021 г. е в размер на 25 263 607 лв. 

и спрямо годишния план, представлява  100 %. 

През 2021 г. са получени целеви трансфери от ЦБ по § 31-18 в размер на 452 553 лв., които 

са за присъдена издръжка, за преодоляване последици от бедствия.  

Получени са целеви трансфери от ЦБ по §31-28 в размер на 398 403 лв. през 2021 г., които 

са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. възраст, компенсации за безплатни 

или по намалени цени пътувания. 
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В общината са получени трансфери за държавни дейности в размер на 1 967 486 лв., от 

тях: 

по параграф 61-01 – 1 929 455 лв. от АСП средства за изпълнение на дейностите личен 

асистент и приемни семейства; и за обезпечаване на парламентарните избори  

по параграф 61-02 – (-) 60 263 лв. са средствата за транспорт, които са предоставени на 

държавните училища чрез бюджета на общината; 

по параграф 61-05 – 98 294 лв. от Регионална служба по заетостта гр. Ловеч по програми 

за временна заетост за наети лица към Община Горна Оряховица; 

по параграф 64-01 – 9 833 лв. от ПУДООС; 

Училище „Св. Климент Охридски“ възстанови в общинския бюджет предоставения от 

Общината временен безлихвен заем. 

Наличностите по сметки в края на периода са 2 368 444 лв. и 43 591 левова равностойност 

по валутна сметка. 

 

Анализ на изпълнението на разходната част 

Разходите за делегираните държавни дейности за четвърто тримесечие на 2021 г. по 

функции са, както следва: 

➢ По функция І “Общи държавни служби” – при план 2 782 680 лв., отчитаме разходи в 

размер на 2 782 670 лв. По тази функция отчитаме разходите за заплати, осигурителни 

вноски, обезщетения за дейност “Общинска администрация” и средствата за 

възнаграждения и издръжка, свързани с провеждането на избори.  

➢ По  функция ІІ  “Отбрана и сигурност” разходите са в размер на 1 437 691 лв. – за 

обезпечаване на дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, вътрешен 

ред и сигурност и гражданска защита при бедствия и аварии. 

➢ По функция ІІІ “Образование разходите са в размер на 17 690 197 лева. Изплатени са 

заплатите и осигуровките на работещите в детски градини, общообразователни и 

професионални училища, център за подкрепа за личностно развитие.  

➢ По функция “Здравеопазване”  разходите са в размер на 1 351 949 лв. По тази функция 

отчитаме разходите за трудови възнаграждения и осигурителни плащания на персонала на 

детските ясли; заплати, осигурителни вноски и издръжка на медицински сестри и 

фелдшери от училищното и детско здравеопазване. 

➢ По функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” отчитаме разходите по 

програмите за временна заетост, разходите за домовете за социални услуги и услугите в 

общността. За четвърто тримесечие на 2021 г., отчитаме разходи в размер на 4 788 075 

лева. 

➢ По функция“ Почивно дело, култура и религиозни дейности” отчитаме субсидиите за 

читалищата и средствата за училища и детски градини по програмата в подкрепа на 

спорта. Разходите са в размер на 812 928 лева.  

➢ По функция “Икономически дейности и услуги” отчитаме 99 646 лв. предоставени 

субсидии за транспорт.  

 

 

Дофинансиране на държавни дейности 

 През 2021 г. по бюджета на общината сме предвидили план и отчитаме изпълнение за 

държавни дейности, които се финансират от местни приходи по: 

• Функция «Общи държавни служби», където отчитаме заплатите и осигурителни вноски на 

20 бр. персонал. При годишен план 282 751 лв., изпълнението е 263 596 лв. 

• Функция «Образование»: 104 410 лв. изпълнение, при 170 905 лв. план. Във функцията 

отчитаме разходи за дофинансиране на слети и маломерни паралелки. 
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• По функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” отчитаме 9 831 лв. разход за 

външни услуги в хода на ремонтни дейности на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 

2002“. 

 

 

Анализ на изпълнение на приходите и разходите с общински характер 

 

Към приходите с общински характер отнасяме имуществените данъци, патентния данък, 

неданъчните приходи, общата изравнителната субсидия от централния бюджет, целевата 

субсидия за капиталови разходи за местни дейности и трансферите за местни дейности. 

Към 31.12.2021 г. при годишен план на приходите с общински характер 16 631 585 лв. в 

общинския бюджет са постъпили 14 585 033 лв. 

За отчетния период от имуществени данъци и неданъчни приходи са постъпили, както 

следва: 

- от имуществени и други данъци - 4 257 784 лв. 

- от неданъчни приходи - 5 804 356 лв. 

Други приходи са от: 

- обща изравнителна субсидия в размер на 2 710 700 лв. 

- получена целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 667 720 

лв. 

- получен трансфер за други целеви разходи за местни дейности в размер 960 944 лв., от 

тях 826 309 лв. за мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19; 

- трансфери от ПУДООС в размер на 39559 лв. 

- по §75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети са възстановени 20 000 лв. от 

ОУ „Кл. Охридски“ с.Драганово 

- по § 76-00 в Раздел Временни безлихвени заеми сумата 143 934 лв. представлява 

предоставени и възстановени в бюджета средства за проектите, по които се работи или са 

приключили и се чака възстановяване на окончателните плащания. 

- операции с финансови активи и пасиви: 

• 2160 лв. са получени дългосрочни заеми от финансов инструмент за изпълнение на 

проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“;  

• 644 813 лв. е усвоена главница по краткосрочен кредит от ФОНД ФЛАГ ЕАД за проект 

"По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица";  

• 179 287 лв. e усвоена главница по краткосрочен кредит от ФОНД ФЛАГ ЕАД за 

изграждане на Кризисния център ; 

• 200 000 лв. - погасяване главница по дългосрочен кредит за техника за метене и 

миене на улици; 

• погасен краткосрочен кредит към ФОНД ФЛАГ ЕАД - 370 185 лв. по проект 

"Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Г. Оряховица" 

• погасен дългосрочен кредит към ФОНД ФЛАГ ЕАД – 300 000 лв. по проект 

„Иновативни подходи за популяризиране на културно и природно наследство в 

трансграничния район” 

• 171 060 лв., от които 162 660 лв. са предоставени на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

ЕАД, а 8400 лв. на ДКЦ ЕООД Г.Оряховица за увеличение на капитала на дружествата; 

• 75 691 лв. са отчисления към РИОСВ по чл.60 и 64 от ЗУО 

• наличност по сметките на общината в края на годината за местни дейности - 1 833 

894 лв. и 15 лв. - левова равностойност по валутни сметки. 

 

Анализ на изпълнението на разходната част 

 

Общият размер на разходите за общински дейности е до размера на постъпилите приходи.  
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Разпределението по функции, е както следва: 

➢ По функция “Общи държавни служби” отчитаме разходи в размер на 1 429 002 лв. 

Отразени са разходите за издръжка на общинска и кметска администрация и 

Общинския съвет. 

➢ По функция “Отбрана и сигурност” разходи в размер 35 897 лв. за преодоляване 

последиците от бедствия и аварии. 

➢ По функция “Образование” отчитаме разходите за вещева издръжка на детските 

градини, център за подкрепа за личностно развитие. За 2021 г. разходите са в 

размер на 800 748 лв. 

➢ По функция “Здравеопазване” отчитаме веществената издръжка на детските ясли, 

в размер на 118 072 лв. 

➢ По функция  “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” отчитаме разходите на 

домашния социален патронаж, разходите на клубовете на пенсионера и инвалида, 

трапезария, общински приют. За 2021 г. отчитаме разходи в размер на 801 185 лева. 

➢ По функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 

отчитаме разходите за водоснабдяване и канализация, за осветление на улици и 

площади; за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, за други 

дейности по благоустрояването и регионално развитие, за озеленяване, за чистота и 

разходите за други дейности по опазване на околната среда. Общият размер на 

разходите по функцията е 7 607 130 лв. 

➢ По функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” отчитаме разходите за 

библиотеки, музеи, галерия, радио, обредни домове и зали, дейностите в духовната 

сфера, поддръжката на спортни бази и субсидиите за спортните клубове. 

Годишните разходи са в размер на 2 659 440 лв.  

➢ По функция “Икономически дейности и услуги” отчитаме 739 930 лв. за разходите 

по поддържане на общинските пътища, разходи за звено «Обществен ред и 

сигурност». 

➢ По функция «Разходи, некласифицирани в други функции», отчитаме изплатените 

разходи за лихви по банкови заеми, които за 2021 г. са в размер на 15 792 лв.  

 

Наличностите са разпределени с решение на общински съвет в бюджет 2022, като се 

запазва целевия характер на остатъците. 

 

Изпълнени проекти за 4 016 031 лв.: 

• Проекти в системата на образованието – 522 149 лв. 

• Проект по ОП „Трансгранично сътрудничество“ – 186 796 лв. 

• Проекти „Услуга приют“, „Патронажна грижа“  –  543 453 лв. 

• Проект „Техническа помощ“ – 18 788 лв. 

• Проект „Енергийна ефективност на НЧ Братя Грънчарови - 2002“ – 584 232 лв. 

• Проект „Изграждане на Кризисен център“– 696 339 лв. 

• Проект „Приемна грижа“ – 14 596 лв. 

• Проект „Топъл обяд“ – 32 618 лв. 

• Актуализация на програмата за качество на въздуха – 25 457 лв. 

• Проект «Нулеви отпадъци» – 233 104 лв. 

• Проект «По-добра паркова среда» - 1 151 127 лв. 

• Проекти за заетост на млади хора – 7 372 лв. 

Данните представляват разхода само за финансовата 2021 г., а не стойността на 

проекта. 

 

Капиталови разходи / без средства от ЕС / 4 111 206 лв. 

• В училища и детски градини – 443 835 лв. 
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• Укрепване сграда МБАЛ „Св.Иван Рилски“ –  692 360 лв. 

• Основни ремонти в детски ясли – 87 254 лв. 

• В областта на културата и спорта – стадионите в Горна и Долна Оряховица, библиотека, 

хижа Божур, мултифункционални игрища в големите населени места, гробищни паркове  

– 844 792 лв. 

• В сферата на социалните услуги автомобил за Домашен социален патронаж– 24 000 лв. 

• За благоустрояване на улици, опазване на околната среда, техника за общинското 

предприятие „Пътно поддържане и озеленяване“ -  1 656 059 лв. 

• Предпроектни проучвания на Северен обходен път – 27 500 лв. 

 

 

 

 


