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ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 
 

 

 

Изх. №  К-1880         

01. 07.2022  г. 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ГУРКОВО 

 

 

ДОКЛАД 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО КЪМ 

31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

  

  

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Гурково за периода 01.01.2021 

– 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 Министерството на 

финансите - ДДС № 07/31.12.2021 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети 

за касово изпълнение на бюджетите, на сметките от Европейския съюз и на сметките за 

чужди средства. 

Първоначалният бюджет на Община Гурково е приет с Решение № 200 от 26.02.2021 г. 

на общински съвет гр. Гурково в размер на 7 408 056 лв.  След извършени корекции по 

бюджета на община Гурково, съгласно заповеди и решения на общински съвет, същият е 

актуализиран и като план към 31.12.2021 г. е в размер на 8 795 780 лв. Реализираните 

приходите по бюджета на Община Гурково към 31.12.2021 г. са в размер на 8 801 456 лв., а 

разходите 7 147 119 лв. Наличността по  бюджетните  сметки в лева е 1 654 337 лв.  

За отчетният период  първоначалния  бюджет е коригиран с промените във 

взаимоотношенията с Централния бюджет, съгласно писма на МФ, допълнително 
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предоставени целеви средства под формата на трансфери, собствени приходи,  като 

компенсираната промяна на бюджета е увеличение с  1 387 724  лв. и са както следва: 

Обща допълваща субсидия (§ 3111) – 423 676 лв.: 

-  за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическите специалисти в системата на образованието за 2021 г. – 50 174 лв.; 

- промени в натуралните показатели съгласно информационната система на МОН в 

образованието  – 110 080 лв.; 

- промени в натуралните показатели съгласно информационната система на МОН в 

здравеопазването  –  1 352 лв.; 

- средства за работа с деца и ученици в уязвими групи – 113 976 лв.; 

- средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно 

четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските 

детски градини и училища за 2021 г. – 27 252 лв.; 

- национална програма «Осигуряване на съвременна образователна среда» - 3 980 лв.; 

- национална програма «Отново заедно» - 37 000 лв.; 

- национална програма «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала» - 47 196 

лв.; 

- национална програма «ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование» - 8 990 лв.; 

- средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и 

спортно-туристически дейности в общинските детски градини и училища – 3 213 лв.; 

- средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от 

труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа – 5 302 лв.; 

- средства за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване на разпространението на КОВИД-19 във функция «Образование» - 11 824 лв.; 

- средства за финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за 

придобиване на квалификация по защитени специалности от професии – 3 337 лв. 

Получени от общини целеви трансфери от ЦБ (§3118) – 235 743 лв.:  

- средства за транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 

за 2021 г. в планинските и малки селища с население до 500 жители – 3 349 лв. 

- средства за изплащане на присъдена издръжка – 4 800 лв. 

- средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на 

бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови 

плащания – 367 лв. 
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- средства за допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и 

общински училища, за закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в 

електронна среда – 70 479 лв.; 

- средства за други целеви разходи, вкл. за местни дейности, за изплащане на 

действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка н КОВИД-19 през 2021 

г. – 156 748 лв. 

Получени от общини целеви трансфери от ЦБ (§3128)  -  62 497  лв.: 

- субсидии за компенсации за транспорт на деца и ученици – 62 497 лв. 

Трансфери между бюджети  (§ 6100) –  685 356 лв.: 

- трансфер по механизъм „Лична помощ“ – 219 377 лв.; 

- трансфер за програма за временна заетост – 27 395 лв.; 

- трансфер за разходи за организация на организационно-техническата подготовка на 

изборите за народни представители – 144 709 лв. 

- трансфер от МОН за ремонт на порив на ОУ с. Паничерево – 90 612 лв.; 

- трансфер от Община Стара Загора – 61 800 лв. 

- трансфер от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – 159 515 лв. 

- трансфер за разходи за организация на организационно-техническата подготовка на 

Преброяването на населението 2021 г.  – 379 лв.; 

- трансфер от МРРБ за зимно почистване  – 9 310 лв.; 

- трансфер от МОН от спрени или прекратени месечни помощи за деца и/или ученици – 

2 840 лв.; 

- прекласификация на трансфер по чл. 13, ал. 3 от ЗЛП от АСП – (-30 581) лв. 

 Трансфери между бюджети и сметки за СЕС (§6200) – (-145 555) лв. 

- с решения на Общински съвет гр. Гурково и прието изменение на §§ 6202 с 13 960 лв. 

- трансфер от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – (-159 515) лв. 

 Трансфери от/за държавни предприятия и др.лица  (§ 6400) – 4 810 лв. 

- трансфер от ПУДООС – 4 810 лв. 

  В резултат на решение на общински съвет – 48 620 лв., както следва: 

- §§ 9820 - (-47 942) лв. – за компенсационно залесяване. 

- § 4000 е завишен с 109 745 лв. – постъпления от продажба на нефинансови активи; 

- § 3700 е коригиран със сумата (-13 183) лв. – внесени ДДС и др. данъци 

Собствени приходи – 72 577 лв.: 

- §§ 4501 - 41 520 лв. - приходи от дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от 

страната. 

- §§ 3619 - прекласификация на трансфер по чл. 13, ал. 3 от ЗЛП от АСП –– 30 581 лв.; 
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- §§ 3619 – със заповед на директора на СУ „Хр.Смирненски“ гр. Гурково – 476 лв. 

 І. Изпълнение на приходите  

1. Имуществени данъци и неданъчни приходи 

   Изпълнението на собствените приходи на Община Гурково към 31.12.2021 г. е на 

99 на сто. При уточнен към 31.12.2021 г., годишен бюджет от 1 067 631 лв., отчетният им 

размер  възлиза на 1 060 268 лв., което е с 158 555 лв.  повече спрямо отчета за същия период 

на предходната 2020 г. 

1.1. Данъчни приходи 

 От общите постъпления  от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2021 

г., 367 211 лв. са от данъчни приходи.  Спрямо разчетения бюджет изпълнението е 104 на 

сто. Събрани са 34 971 лв. повече  спрямо същия период на 2020 г.  

Патентен данък – план 6 300 лв.,  изпълнението е 4 892 лв., което е на 78 на сто. 

Спрямо същият период на 2020 г. постъпленията са с 164 лв. повече.  

Данък върху недвижимите имоти  - изпълнението към 31.12.2021 г. е 92 590 лв., при 

разчет по бюджета за годината  87 000 лв. или 106  на сто.  Спрямо същия период на 2020 г. 

са събрани 8 834 лв. повече. Събраните недобори са в размер на 8 665 лв.  

Данък върху превозните средства  - при разчет 220 000 лв., изпълнението към                                        

последното тримесечие  на 2021 г. е в размер на 220 617 лв. или 100% спрямо плана за 2021 

г., което е с 15 347  лв. в повече от изпълнението към 31.12.2020 г. Събраните недобори по 

този параграф са в размер на 48 127  лв. 

Данък при придобиване на имущество по  дарения  и възмезден начин  - план     36 

000 лв., изпълнението към 31 декември  2021 г. е 46 672 лв., което е 130 % спрямо плана за 

2021 г. Събрани са 10 599 лева повече от същия период на 2020 г.  

Туристическият данък - като план за този данък е приет 2 500 лв., като към 31.12.2021 

г. са постъпили 2 420 лв. или 97 на сто. Спрямо същия период на 2020 г. са събрани 7 лв. в 

повече.  

1.2. Неданъчни приходи 

          Към 31.12.2021 г. неданъчните приходи възлизат на 693 057 лв. при план 715 831 

лв. или 97% и с 123 584 лв. повече спрямо същия период на 2020 г.    

           Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост, при разчет  

228689 лв., изпълнението 239 956 лв. или 105 на сто, което  спрямо същия период на 2020 г.  

е с 23284 лв. повече. 

           Приходите от наеми на имущество,  разчетени в размер на 137 270 лв. 

изпълнението е 140 005 лв. или 102%. Към отчетният период спрямо 2020 г. събраните 

приходи са  повече с 5 174 лв. 
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             От наеми на земя при разчет 76 419 лв. изпълнението е 90 457 лв. или 118%.  В 

сравнение със същия отчетен период на 2020 г. събраните приходи са повече с 17 690 лв.  

 По подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и 

услуги”  са отчетени 9 494 лв.  

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на 

общината към 31 декември 2021 г. са общинските такси – при уточнен бюджет за годината 

335 246 лв., изпълнението е  313 792 лв. – 94  на сто. В сравнение със същия период на 2020 

г. са събрани с 13 356 лв. повече. 

Изпълнението по видове такси е, както следва: 

 - Такса за битови отпадъци – при разчет по бюджета за годината от 250 046 лв., 

изпълнението е 244 619 лв., или 98%, което e с 13 840 лв.  повече от 2020 г. Събраните 

недобори до 31.12.2021 г. са 28 091 лв.; 

           -  Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични  платна – изпълнение 3 941 лв. при годишен план 3 000 лв. или 131%;                                                   

           - Такса за ползване на  детски градини - при бюджет 20 000 лв. за годината                                                        

са постъпили 20 649 лв. или 103%, което е с 5 110 лв.  повече от същия период на 2020 г.   

          -  Такса за социални услуги – изпълнение 78 %  спрямо годишния им план;                                                              

          -  Такса за административни услуги –  изпълнение 14 979 лв. при бюджет 12 000 

лв., което е с 3 692 лв. повече  от същия период на 2020 г.;                                                       

          -  Такса за технически услуги  - изпълнение 4 310 лв. при бюджет 10 000 лв., 

което е 43 на сто и спрямо същия период на 2020 г. са реализирани с 4 327 лв. по-малко 

приходи;   

          - Други общински такси – бюджет 20 000 лв., изпълнение 9 508 лв. По този 

параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, за 

водоползване, канализация и други. Взети са мерки за събиране и отчитане таксите за 

водоползване по населени места. 

Глоби, санкции и наказателни лихви  - към 31.12.2021 г. постъпленията са в размер 

на 22 431 лв. при уточнен план  19 000 лв.,  което прави 118%  изпълнение към края на 

годината. 

Други неданъчни приходи – изпълнение 35 607 лв., или 96 на сто за отчетния период, 

при годишен план 39 105 лв. По този приходен параграф постъпват приходи от 

категоризация, тръжна документация и други. 

 Продажба на нефинансови активи  - към 31.12.2021 г. изпълнението е 96 559 лв. 

 2. Трансфери 

2.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ : 
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-обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини § 31-11,  

разчет 3 981 682 лв., изпълнение 3 981 682 лв. или 100%.                                                            

  -обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности     

§ 31-12, разчет 634 800 лв., изпълнение  634 800 лв., в т.ч. за зимно поддържане 

получените средства са в размер на  45 000 лв. 

  -целеви трансфери за капиталови р-ди § 31-13, разчет 318 800 лв., реализирано 

изпълнение в размер на 318 800 лв. 

 -получени от общини целеви трансфери от ЦБ § 31-18,  разчет 235 743 лв., 

реализирано изпълнение в размер на 235 742 лв. 

 - възстановени трансфери за ЦБ (-) – (-18 047) лв. 

-получени от общини целеви трансфери  от ЦБ § 31-28, - разчет 62 497 лв.,   

изпълнение 62 497 лв.  

2.2. Трансфери между бюджети – 644 419 лв. 

 Постъпилите трансфери са в размер на 772 975  лв., както следва: 

- трансфер по механизъм „Лична помощ“ – 219 377 лв.; 

- трансфер за програма за временна заетост – 27 395 лв.; 

- трансфер за разходи за организация на организационно-техническата подготовка на 

изборите за народни представители – 144 709 лв. 

- трансфер от МОН за ремонт на порив на ОУ с. Паничерево – 90 612 лв.; 

- трансфер от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – 159 515 лв. по 

проект Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. 

Конаре, Община Гурково“, финансирани по договор с ДФ “Земеделие“ № 

24/07/2/0/00387/13.12.2017 г. 

- трансфер от РИОСВ – 151 137 лв. възстановена сума от отчисления по чл. 60 и чл. 64 

от ЗУО 

- трансфер от МРРБ 9 310 лв. за поддържането, в т.ч. зимно поддържане на 

платното/платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Гурково  

- възстановен трансфери на АСП, МТСП и МС – (-1 718) лв. 

   - трансфер за разходи за организация на организационно-техническата подготовка 

на Преброяването на населението 2021 г.  – 379 лв.; 

 - трансфер от МОН от спрени или прекратени месечни помощи за деца и/или ученици 

– 2 840 лв.; 

 - прекласификация на трансфер по чл. 13, ал. 3 от ЗЛП от АСП – (-30 581) лв. 

 Предоставените трансфери са в размер на (-128 556) лв., както следва: 

- Община Ст. Загора – (-128 556) лв. – средства по чл. 64 от ЗУО.  
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2.3. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС – (-1 072 353) лв. 

- предоставен трансфер в размер на (-1 024 450) лв. - за проект Реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, Община 

Гурково“, финансирани по договор с ДФ“Земеделие“ № 24/07/2/0/00387/13.12.2017 г.; 

- предоставен трансфер в размер на (-28 350) лв. - за проект „Подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура в с. Конаре и с. Паничерево“, по договор № 

24/07/2/0/00452/21.06.2018 г.; 

- предоставен трансфер в размер на (-224) лв. – за проект „Обучение и заетост“;  

- предоставен трансфер в размер на (-44) лв. – за проект „Обучение и заетост“ 

компонент 2; 

- предоставен трансфер в размер на (- 8 940) лв. – за проект „Реконструкция и 

модернизация на СУ "Хр.Смирненски" в гр. Гурково“; 

- предоставен трансфер в размер на (- 10 345) лв. – за проект „Изграждане на спортни 

съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково с 

финансиране по ПРСР 2014-2020 и договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 с ДФ 

"Земеделие" 

2.4. Трансфери от/за държавни предприятия – 958 830 лв. 

- предоставен трансфер от ПУДООС – 4 810 лв. за проект „Изграждане на кът за отдих 

в Градски парк гр. Гурково“ 

- предоставен трансфер от ПУДООС – 954 020 лв. за проект „Реконструкция и подмяна 

на част от водопроводната мрежа на гр. Гурково – втори етап. 

Временни безлихвени заеми –  (-17 973) лв., от които: 

- предоставен временен безлихвен заем по проект „Обучение и заетост“  - (-7 229 лв.); 

- възстановен временен безлихвен заем по проект „Обучение и заетост“ – 19 417 лв.  

- предоставен временен безлихвен заем по проект „Топъл обяд в условията на 

пандемията от КОВИД 19 в Община Гурково“ – (-30 000) лв.; 

- предоставен временен безлихвен заем по проект „Образование за утрешния ден“ – (-

161 лв.) 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки – (-38 

222) лв. 

Операции с финансови активи и пасиви 

 Параграф 88-03 - “Събрани с/ва и изв. плащания от/за см.за с/ва от ЕС” - 

предоставени средства по бюджетите на училищата за плащания по ОП – 16 771  лв.  

 Параграф 93-10 -  „Чужди средства от други лица“ – (-47 942) лв. – за 

компенсационно залесяване. 
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  ІІ. По разходната част на бюджета  

За финансиране дейността на общината към 31.12.2021 г. са изразходени общо 7 147 

119 лв. Изпълнението на разходите по бюджета на общината е 81 на сто спрямо 

актуализирания годишен план, в т.ч.: 

o За делегираните от държавата дейности отчетените разходи в размер на    

4 187 329 лв., представлява 79 на сто спрямо уточнения им годишен план; 

o За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи 

при уточнен годишен план 111 873 лв. са изразходвани 94 219 лв. Отчетените разходи 

представляват  84  на сто от годишния им план; 

o За местните дейности при уточнен годишен план  3 411 881 лв., отчетът за годината  

е  2 865 571  лв.,  изпълнение  84 на сто спрямо годишният им план. 

Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат тези за работни 

заплати, възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски в размер на  4 080 294  лв., 

което представлява 57 на сто от общите разходи, разпределени както следва: 

o За държавни дейности -  3 485 618  лв.; 

o За местни дейности и за дофинансиране на държавни дейности  -  594 676 лв. 

Разходите за издръжка в размер на 1 409 585  лв. представляват 19,70 на сто от общите 

разходи през отчетния период, от които за външни услуги 577 712 лв.; за вода, горива и 

енергия са усвоени 208 740 лв.; за представителни разходи и храна в детските градини, 

столово хранене и в заведенията за социални  услуги 124 614 лв. За капиталови разходи са 

изразходвани 1 501 505 лв. На читалищата са предоставени субсидии в размер на 103 356  лв.  

 Разходите към 31.12.2021 г. на 2021 г. за държавни дейности представляват  

58,59 на сто от общо извършените разходи, а за местни дейности и дофинансиране  – 

41,41 на сто. 

 Изпълнението по функции е както следва: 

            Функция “Общи държавни служби”  

Отчетените разходи към 31.12.2021 г. във функцията възлизат на 1 361 727 лв. при план  

1 643 822 лв., или 83 на сто.  

Функция “Отбрана и сигурност”  

Отчетът на разходите във функцията е в размер на 153 983 лв. Средствата са 

изразходени за възнаграждения, осигурителни вноски, издръжка за денонощните оперативни 

дежурни, издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, средства за местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви и обществените възпитатели, детска 

педагогическа стая, районни инспектори.  

Функция  “Образование” 
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Разходите на функцията към 31.12.2021 на 2021 г.  са в размер на 2 882 351 лв., от които 

за държавни дейности – 2 807 266 лв., за местни дейности и дофинансиране – 75 085 лв.  

Към 31.12.2021 г. отчетените разходи за детските градини са в размер на  515 208 лв. 

 Извършените разходи за училища във функция „Образование” са  2 330 191 лв. 

 Отчетените разходи в дейност „Други дейности по образование” са в размер на  24 

437 лв., 

 Разходите за дейност „Столове” са в размер на 12 515 лв. Отчетените разходи са за 

поевтиняване на обедното хранене на учениците от СУ „Хр.Смирненски“ гр. Гурково. 

 Функция “Здравеопазване” 

 При разчет 155 008 лв., изпълнението e  87 573 лв., или 56%, които  са държавни 

дейности. Отчетените разходи на яслените групи в ДГ са за трудови възнаграждения и 

осигурителни вноски на две медицински сестри в размер на  41 763 лв. Отчетените разходи 

за здравните кабинети в детските градини и училищата са в размер на 34 737 лв., за трудови 

възнаграждения и осигурителни вноски. В дейност „Други дейности по здравеопазването“ са 

отчетени разходи в размер на 11 073 лв. за един здравен медиатор. 

 Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  

Изпълнението на разходите за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

е  384 449  лв., или  85%. 

Изпълнението за държавни дейности е в размер на 302 950 лв.  

 В дейност 532 – „Програми временна заетост” са отразени средства от трансфер по 

Регионална програма за заетост  в размер на 21 852 лв. 

 В дейност 561 – „Социални услуги в домашна среда“ са отразени разходи в размер 

на 35 563 лв.  

 В дейност 562 – „Асистенти за лична помощ“ са отразени средства в размер на 232 

587 лв. за трудови възнаграждения и осигурителни вноски, в дофинансиране са отразени 211 

лв.  

 В дейност 589 - “Други дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта” в 

държавни дейности са отразени средствата по програма „Целево подпомагане с топъл обяд 

до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ в размер на 8 500 лв. Изплатените 

средства за присъдена издръжка към отчетния период са в размер на 4 448 лева. 

 Изпълнението на местните дейности е в размер на 81 288 лв. 

 В дейност 524 – „Домашен социален патронаж“ са отчетени средства в размер на 

40 418 лв.; 

 В дейност 525 – „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ са отчетени средства в 

размер на 40 870 лв. 
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 Функция “Жилищно строителство, комунално стопанство”  

Отчетът на дейностите в тази функция за годината е в размер на 1 850 170 лв.:  

 „Водоснабдяване и канализация” с отчет 1 221 176 лв., от които за капиталови 

разходи 1 194 133 лв.  

 „Осветление улици” с отчет 95 696 лв., от които за трудови възнаграждения и 

осигурителни вноски 28 214 лв., за издръжка 67 482 лв.; 

 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с отчет 44 024 лв.; 

 „Др.дейности по жилищното строителство, благоустр.и регионално развитие“ с 

отчет 29 616 лв. за капиталови разходи; 

 „Озеленяване” с отчет 121 642 лв., от които за трудови възнаграждения и 

осигурителни вноски 85 515 лв., за възнаграждения на персонал по извънтрудови 

правоотношения 15 484 лв., за издръжка 20 643 лв.; 

 „Чистота” с отчет  237 735 лв., от които за капиталови разходи 39 600 лв., за 

трудови възнаграждения и осигурителни вноски 90 942 лв., за издръжка 107 193 лв.; 

 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – 43 780 лв. за капиталови 

разходи; 

 „Управление на дейностите по отпадъците“ с отчет 56 501 лв., от които за 

капиталови разходи 21 821 лв. 

 Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” 

При разчет 326 305 лв., изпълнението е 281 961 лв. – 86%. Този раздел отразява 

издръжката на читалищата в размер на 103 356 лв.,  други  дейности по културата, спортната 

база и обредните домове. 

 „Дейности по почивното дело и сц.отдих“ – 869 лв., изразходваните средствата са 

от събрания туристическия данък; 

 „Спортни бази за спорт за всички“ – 10 809 лв.; 

 „Читалища“ – 26 864 лв. за капиталови разходи; 

 „Обредни домове и зали“ – 97 758 лв., от които 96 985 лв.  за капиталови разходи; 

 „Други дейности по културата“ – 39 569 лв. за осъществяване на дейности по 

културния календар на Община Гурково. 

 Функция “Икономически дейности и услуги” – при разчет 189 555 лв., 

изпълнението  е 144 905 лв. или 76%.  Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътища”  с разчет в издръжката 61 294 лв., изпълнение  53 313 лв. 

или 87%, изразходваните средства от централния бюджет и са за зимно поддържане. 

 ІII. Просрочени вземания   
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Просрочените вземания  на общината са в размер на 31 466 лв., които са отразени по 

сметки в справката за просрочени вземания и задължения към тримесечния отчет за касовото 

изпълнение на бюджета, както следва:  

 Сметка 9915 – Просрочени вземания от концесии и наеми – 28 693 лв.; 

 Сметка 9919 – Други просрочени вземания – 2 773 лв. 

В сметка 9915 „Просрочени вземания  от концесии и наеми” са отразени вземанията от 

наематели на общинско имущество и земя  и вземания от концесии. Предприети са мерки за 

събиране на вземанията от наеми чрез изпращане на покани за доброволно внасяне на 

дължимите суми. 

В сметка 9919 „Други просрочени вземания” са възстановяване на ел. енергия и вода.  

IV. Сметки за средства на Европейския съюз  

През 2021 г. община Гурково реализира проекти по сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ по тринадесет проекта. 

Изпълнението на средствата от ЕС към 31.12.2021 г. е както следва: 

По прихода                         1 276 038 лв. 

 Трансфери        1 268 813 лв. 

 Временни безлихвени заеми                17 973 лв. 

 Общо операции с финансови активи и пасиви          -10 748 лв. 

По разхода        1 269 120 лв. 

 ОП „Развитие на човешки ресурси”                             25 919 лв. 

 ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”      170 047 лв. 

 Държавен фонд „Земеделие“         997 498 лв. 

 ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"          75 656 лв. 

Наличността по сметките с код 7443 към 31 декември 2021 г. в Община Гурково е 6 918 

лв. 

V. Чужди средства 

В отчета на чуждите средства на Община Гурково са отчетени средства, внесени на 

разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 1 януари 2021 г. по 

тази сметка е 54 055 лв., към 31 декември 2021 г. е 122 539 лв., с характер на внесени суми 

като депозити за участие в търгове за обществени поръчки, за участие в търгове за наемане 

на обекти, суми внесени като гаранции да добро изпълнение по договори с общината. 

VI. Капиталови разходи – Приложение № 3 

Обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 

1. Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково 
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Обектът представлява първи етап от подобряване на водопроводната мрежа на гр. 

Гурково. През 2020 г. е поискана от МРРБ разликата от 332 342 лева. През м. декември, 

2020 г. е преведена сумата 160 000 лв.  

Към настоящият момент е подписан Акт обр.15 и е изготвен окончателен доклад от 

строителния надзор по смисъла на ЗУТ, и е внесено искане в РДНСК за Държавна 

приемателна комисия.  

2. Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково - 

втори етап. 

Обектът е финансиран от ПУДООС със стойност  957 141 лева за СМР. Изготвянето на 

инвестиционния проект е финансирано от „В и К” ЕООД- Стара Загора и е отчетен в обхвата 

на  минималното ниво на инвестиции от дружеството.  Строителството започна  през 2020 г. 

и завърши в началото на 2021 г. Обектът е въведен в експлоатация и има Разрешение за 

ползване. Разходите за строителен надзор и авторски надзор с общ  размер  от 26 952 лева са 

платени от целевата субсидия за 2021 г. 

3. "Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с. Конаре и с. 

Паничерево, Община Гурково"  

Проектът се финансира от ДФ"Земеделие" по договор №24/07/2/0/00452/21.06.2018г. 

Проектът се състои от три обекта както следва: 

5.1.„Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за 

водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ“ – Отчетната стойност е  на СМР е  

2 525 127,60 с вкл ДДС; 

5.2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори 

етап” . Отчетната стойност е 599 625,65 лв. с вкл ДДС 

5.3. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково 

– първи етап“.  Отчетната стойност е 2 699 710,20 лева с ДДС. 

Общите разходи  за обекта включват разходи за СМР, разходи за проектно-

проучвателни работи, авторски надзор и строителен надзор. Усвоените средства през 2021 г. 

са в размер на 28 350 лв. 

Обектите са въведени в експлоатация и за тях са издадени Разрешения за ползване.  

4. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гурково, с. 

Паничерево и с. Конаре, Община Гурково". 

Обектът е финансиран по договор с ДФ"Земеделие" № 24/07/2/0/00387/13.12.2017 г. 

Обектът включва реконструкция и рехабилитация на следните улици: 

 Гр. Гурконо  

o ул. ”Хан Аспарух” от ОТ150 (кръстовище с ул. „Младост”) до ОТ159 (кръстовище                  
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o ул. ”Дъбрава” от ОТ 207 до ОТ 209; 

o ул. ”Младост” от ОТ 150 (кръстовище с ул. „Хан Аспарух”) до ОТ 168; 

 с. Паничерево – ул. „Трите върха” 

 с. Конаре – Ул. „Централна“   ОТ 55 – ОТ 196 

                    Ул. ОТ65-ОТ120; Ул. ОТ121-ОТ122 

Обектът е приет и е въведен в експлоатация през 2020 г.Има издадено разрешение за 

ползване. Изпълнител на извършените СМР е  Обединение „ЕВРОСТРОЙ“, гр.София 

Окончателното отчитане приключи през 2021 г. Общата стойност на СМР е 2 105 117 лв. 

През 2021 г. усвоентие средства са в размер на 1 032 522 лв. 

5. Основен ремонт и реконструкция на съоръжения в зони за отдих - водни 

площи в градски парк,, гр. Гурково  

За изпълнение на СМР през 2020 г. е подписан договор, съгласно изискванията на ЗОП  

с „ЕКОКОМЕРС 18“ ЕООД. Предвидените СМР приключиха през 2021 г. Стойността на 

изпълнените дейности е в размер на 16 888 лв. Разходите са платени от преходния остатък от 

целевата субсидия за 2020 г. 

6. Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с. Паничерево, община 

Гурково 

За изпълнение на СМР през 2021 г. е подписан договор, съгласно изискванията на ЗОП  

с „ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД . Стойността на отчетените строително-монтажни работи е 

71 990 лева. Разходите са  платени от целевата субсидия за 2021 г. 

7. Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с. Конаре, община Гурково 

За изпълнение на СМР през 2021 г. е подписан договор, съгласно изискванията на ЗОП  

с „ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД . Стойността на отчетените строително-монтажни работи е 

24 995 лева. Разходите са  платени от целевата субсидия за 2021 г. 

Изпълнението на обекта е в обхвата на годишната задача и подписания договор. 

8. С ПМС № 262 от 29.07.2021 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на  

70 479 лева за ремонт на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Паничерево, включващ 

топлоизолация на фасадите на сградата.  

Обектът е в процес на организация. За осигуряване на енергоспестяващи мерки са 

необходими техническо и енергийно обследване, инвестиционен проеикт и допълнителни 

средства.  

Обекти по § 52-00 - Придобиване на ДМА 

1. Изграждане на спортни съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево и с. 

Конаре, община Гурково с финансиране по ПРСР 2014-2020 и договор № 

BG06RDNP001-7.007-0086-C01 с ДФ "Земеделие" 
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Финансиране от Община Гурково е на стойност  9 683 лв. и са осигурени от целевата 

субсидия за капиталови разходи. 

2. Изграждане и оборудване на спортна площадка с фитнес уреди  в имот, общ. 

собственост с идентификатор 18157.501.1060,  гр. Гурково, община Гурково. 

За изпълнение на СМР през 2021 г. е подписан договор, съгласно изискванията на ЗОП  

с „ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД. Стойността на отчетените разходи е 12 728 лв. с ДДС 

Обектът е пета категория и е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация от гл. архитект на основание окончателен доклад на лицето, упражняващо 

строителен надзор с договор с Община Гурково. 

3. Закриване и рекултивация на съществуващо депо/ сметище на община Гурково 

(ППР,СМР,авт. и строит.надзор) частично финансирано от ПУДООС по дог. № 

11872/15.09.2017 г. 

Характерът на обекта изисква повече технологично време за реализация на всички 

проектни дейности до пълното закриване на депото и промяната на начина на трайно 

ползване (НТП) на терена. През  2021 г. е приета биологичната рекултивация и е сменено 

НТП, като терена на рекултивираното  депо е вече пасище. 

На 07.12.2021 г. обектът е приет от  Държавна приемателна комисия и е издадено 

Разрешение за ползване.  

Отчетената стойност на обект е 21 821 лв. 

4. Изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на гр. 

Гурково, общ. Гурково"- ППР- Изготвяне на инвестиционен проект  

През 2021 г.  е проведена процедура за избор на проектант, съгласно изискванията на 

ЗОП и е подписан Договор за проектно-проучвателни работи за изготвяне на инвестиционен 

проект. Договорената стойност на проектно-проучвателните работи е 91 200 лв. с ДДС.  

Инвестиционният проект  ще бъде завършен през 2022 г.  Платена е авансова сума в размер 

на 27 360 лв. Разходите са предвидени да бъдат плащани от целева субсидия. 

5. Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Гурково, община Гурково" –

ППР- Изготвяне на инвестиционен проект  

През 2021 г.  е проведена процедура за избор на проектант, съгласно изискванията на 

ЗОП и е подписан Договор за проектно-проучвателни работи за изготвяне на инвестиционен 

проект. Договорената стойност на проектно-проучвателните работи е 32 400 лв. 

Инвестиционният проект  е  завършен  и в момента е в процес на съгласуване и предстои 

одобряване. Платени са разходи  в размер на 22 680 лв. Разходите са изплатени от целева 

субсидия. 
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6.  Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с външни 

довеждащи комуникации: канализационен колектор, водопровод, електропровод и 

транспортен достъп на гр. Гурково, общ. Гурково“ – ППР- Изготвяне на инвестиционен 

проект  

През 2021 г.  е проведена процедура за избор на проектант, съгласно изискванията на 

ЗОП и е подписан Договор за проектно-проучвателни работи за изготвяне на актуален 

инвестиционен проект. Договорената стойност на проектно-проучвателните работи е 63 600 

лв. с ДДС. Инвестиционният проект  е  завършен  и в момента е в процес на съгласуване и 

предстои одобряването му. Платени са разходи  в размер на 43 780 лв. Разходите са платени 

от целева субсидия. 

7. Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на територията на община 

Гурково. През 2021 г. е изпълнен втори етап на стойност 35880 лв. Средствата са изплатени 

от целевата субсидия за капиталови разходи 

Обектите от инвестиционната програма на Община Гурково основно са с характер на 

строителство и проекто-проучвателни работи. Контролът върху фирмите, изпълнители на 

обществени поръчки за строителство и ППР се осъществява в съответствие с изискванията 

на Закона за устройство на територията и поднорматвните му актове. 

Съгласно изискванията на ЗОП за всеки строителен обект от първа до пета категория се 

избира Строителен надзор по смисъла на чл. 166-168 от ЗУТ, който осъществява контрол за 

изпълнение на строителството  в съответствие с основните изисквания към строежите, 

съгласно  чл.169 от ЗУТ. 

За всеки строителен обект от първа до пета категория Община Гурково подписва 

договор със съответните проектанти на кокретния обект от инвестиционната програма  за 

упражняване на авторски надзор. 

 

По внесеният от мен доклад моля, общински съвет да се произнесе на заседание. 

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

публичните финанси и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково, Общински 

съвет гр. Гурково да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2021 
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година по приложения, както следва: 

1.1. по прихода към 31.12.2021 г.: уточнен план – 8 795 780 лв.; отчет - 8 801 456 лв. 

(разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1); 

1.2. по разхода към 31.12.2021 г.: уточнен план – 8 795 780 лв.; отчет - 7 147 119 лв. 

(разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2); 

2. Приема отчета за капиталови разходи по разхода – 2 572 060 лв. (разпределени по 

дейности и обекти, съгласно Приложение № 3) 

3. Приема отчета за изпълнение на приходите и разходите на сметките на СЕС: 

3.1. по прихода – 1 276 038 лв. 

3.2. по разхода – 1 269 120 лв. (разпределени по програми и видове разходи, съгласно 

Приложение № 4; 4.1) 

4. Приема Максималните размери на задълженията за разходи и поетите ангажименти 

за разходи: 

4.1. Максимален размер на задълженията за разход – 2 929 212 лв. 

4.2. Максимален размер на поетите ангажименти за разход – 3 823 879 лв. (съгласно 

Приложение № 5) 
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