ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
===========================
В изпълнение чл. 140,ал.6 от Закона за публичните финанси
представяме отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ябланица за
2014 година,приет с решение № 401/05.05.2015 година на Общински съвет
Ябланица
Бюджета на община Ябланица за 2014 година е приет с решение № 278/
12.02.2014 година на Общински съвет Ябланица
Първоначалният приет план по бюджета на община Ябланица за 2014
година за приходите и разходите е 4315926 лева,а уточненият план към 31.12.2014
година е 5286671 лева,т.е .увеличението е в размер на 970745 лева.
По-голяма част от промените в бюджета на общината по плана на прихода
и разхода към 31.12.2014 година е в резултат на изменение размера на бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет и извършена служебно ,съгласно разпоредбите
на ЗДБРБ и Закона за публичните финанси.Друга част от промените са свързани с
промяна на приходите и разходите по решение на Общински съвет –продажба на
ДМА,заем от ФЛАГ-получаване и погасяване .
Общото изпълнение на приходите към 31.12.2014 година с преходния
остатък са в размер на 4977887 лева -94,16 % спрямо уточнения план,които се
разпределят както следва:
-

Собствени приходи –
682886 лева
Субсидии ЦБ 4073522 лева
Трансфери 129863 лева
Заемообразни средства
- 612853 лева
Временна финансова помощ
- 20000 лева
Заеми от други банки
710781 лева
Чужди средства
- 862 лева
Други трансфери
-45660 лева
Депозити и средства по смети
-16555 лева

От собствените приходи приходите от собственост са в размер на 60571
лева- 91,77% изпълнение спрямо уточнения план,в.т.ч. приходи от наеми на земя 15109 лева ;приходи от наеми на имущество – 35139 лева и 9396 лева- приходи от
дивиденти.Приходите от общински такси са в размер на 338843 лева,в.т.ч.такса детска
градина -47516 лева-97,97%;такса за ползване услугите на Домашен социален патронаж
-43046 лева;такса пазар и ползване на тротоари- 8150 лева;такса битови отпадъци 207821 лева и такса административни услуги -22326 лева. Приходите от
глоби,наказателни лихви са в размер на 16711 лева.Другите неданъчни приходи са в
размер на 7384 лева-73,84 %. Внесените данъци –ДДС и данък върху стопанската

дейност са в размер на 10086 лева ,отразени със знак минус. Приходите от продажби са
в размер на 52246 лева- 101,97 %.Получените приходи от дарения са в размер на 4450
лева.
Получените средства от Централния бюджет са в размер на 4073522 лева,от
които 2657146 лева-обща субсидия;502900 лева-субсидия за местни дейности;717134
лева-субсидия за капиталови разходи;60853 лева трансфери за покриване разходите за
лихви и такси по ФЛАГ и допълнителни средства за читалищата;135489 лева са
получените трансфери за училищните автобуси и за покриване на част от
транспортните разходи на ветераните.
Получените трансфери по § 6100 са в размер на 195940 лева-за
образованието ,за изборите и от ДФ „Земеделие „ за покриване разходи за ДДС.По §
6200 са отразени получени и предоставени трансфери между бюджетната и сметките за
средствата от европейския съюз.
Предоставените и получени средства като заемообразни са в размер на
612853 лева,отразени в отчета по бюджета със знак минус.Предоставените средства
като временна финансова помощ на МИГ са в размер на 20000 лева,отразени също със
знак минус.
Полученият заем по ФЛАГ за обезпечаване проекта по ОП „Околна среда „
е в размер на 1606553 лева,а погасения е в размер на 895772 лева.
В параграф 9300 са отчетени извършените разходи по ЗУО - -21819и
наличните средства по проект на „Коменски”-23841лева.
Остатъка по сметката на бюджета е в размер на 298643 лева.
Извършените разходи за 2014 година са в размер на 4977887 лева
,разпределени по функции,както следва:
- ИЗО
825430 лева;
- Отбрана
50069 лева;
- Образование
2386599 лева;
- Здравеопазване
82182 лева;
- Социално осигуряване
227179 лева;
- ЖСТР
906062 лева
- Култура и спорт
202118 лева
- Икономически дейности
246739 лева
- Разходи за лихви
51509 лева

Разходите за 2014 година за държавни дейности са в размер на 2985118
лева,разпределени по функции,както следва :

‐ИЗО
‐Отбрана
‐Образование
‐Здравеопазване
‐Социално осигуряване и грижи
‐Култура и спорт

407027 лева
50069 лева
2210678 лева
82182 лева
11503 лева
123659 лева

Разходите за местни дейности са в размер на 1959948 лева – 94,68 %
изпълнение и 39,37% от общите разходи за 2014 година.Същите се разпределят по
функции,както следва:
‐ИЗО ‐
‐Образование
‐Социално осигуряване и грижи
‐ ЖСТР
‐ Култура и спорт
‐ Икономически дейности
‐ Разходи за лихви

407290 лева
175921 лева
115676 лева
906062 лева
56751 лева
246739 лева
51509 лева

Разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в
размер на 32821 лева.
Извършените разходи по Оперативни програми по сметките за средствата
от Европейския съюз са в размер на 3106416 лева,от тях 310067 лева са по проекти на
образованието‐ОП „Човешки ресурси”.Разходите по проекти ,финансирани от РА при
ДФ”Земеделие” са в размер на 652214 лева.
Наличността по сметките за чужди средства са в размер на302204,50 лева.
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