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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнение на приходите и разходите по бюджета
на община Смядово към 31.12.2012 година
Бюджета на Общината за 2012 година е приет от Общинския съвет с Решение № 40 по
Протокол № 5/17.02.2012год.на основание чл.12 от Закона за общинските бюджети и във
връзка с разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.
в размер на 4 046 065 лв. от които 2 669 644 лв. - обща допълваща субсидия; 475 200 лв. –
обща изравнителна субсидия; 91 500 лв. – целева субсидия капиталови разходи; 10 300
средства за зимно поддържане и снегопочистване. Собствените приходи на Община
Смядово са 474 800 лв.Предоставен трансфер от бюджетната сметка на извънбюджетната
сметка за съфинансиране на проекти в размер на 70 621 лв. Преходния остатък е в размер
на 395 242 лв.
На основание чл.34,ал.1 и 2 от ЗУДБ Министерство на финансите с писма №
ФРС/2012 год.се извърши корекция на бюджетните взаимоотношенията на общината с ЦБ,
отпуска целеви трансфери по § 31-28 за делегирани от държавата дейности в размер на 53
988 лв. , както следва:
• субсидии за вътрешноградски и междуселищни път.превози- 2 564 лв.
• компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год.-36 058 лв.
• компенсация за безплатен или по намалени цени пътувания – 15 366 лв.
Корекцията е отразена в бюджета на общината по реда на § 8 , от ПЗР на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2012 год., по дейности и параграфи в
съответствие с указанията дадени с писмо № ФРС-3/21.04.2008 год.
Във с връзка с изпълнението на Националните програми - ” От социални помощи към
осигуряване на заетост”, „ Старт в кариерата” , „ Заетост и обслужване на хора с трайни
увреждания” за отчетената работа през периода м.януари – м.декември 2012
год.,Министерство на труда и социалната политика е предоставило средства в размер на
45 273 лв.Същите са отразени като трансфер по бюджета на общината по § 61-05 в
изпълнение на ЕБК по приходите за 2012 год.В разходната част на бюджета отпуснатите
средства са отчетени в делегираната от държавата дейност 532 „ Програми за временна
заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2012 год.
На основание чл.34, ал.1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на §4 ,ал.2 и ал.3 от преходните и
заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2012
год.МФ е предоставила средства в размер на 282 662 лв.съгласно Решение № 4/19.04.2012
год.на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет. Същите са отразени като трансфер по бюджета на общината по § 31-18 в
изпълнение на ЕБК по приходите за 2012 год.В разходната част на бюджета отпуснатите
средства са отчетени в делегираната от държавата дейност 284 „ Ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия и производствени аварии”. Сума в размер на 2 961 лв.е
възстановена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението „ по §
31-20 в изпълнение на ЕБК по приходите за 2012.
На основание чл.44,ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА, с получените средства от АПИ за зимно
поддържане първи и втори транш, съгласно подписан протокол се увеличава получения
трансфер в размер на 5 007 лв.Средствата са отчетени по §61-01 съгласно ЕБК за 2012 год.
На основание чл.44,ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА, с получените средства от
Министерство на труда и социалната политика по проект „ Обществена трапезария” се

увеличава получения трансфер в размер на 16 170 лв.Средствата са отчетени по §61-01
съгласно ЕБК за 2012 год.
На основание чл.44,ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА и ДДС 09/25.09.2012 год.на МФ се
увеличава трансфера по § 61-01 на СОУ Св.Св.Кирил и Методий” гр.Смядово, за
финансиране на проект ”Красотата в различието , единство в многообразието в размер на 2
153,20 лв.
На основание чл.44,ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА се увеличава трансфера по § 61-01 на
СОУ Св.Св.Кирил и Методий” гр.Смядово, във връзка с ДЗИ в размер на 25 лв.
На основание ПМС 207 от 16.09.2010 год., съгласно чл.71е от Закона за управление на
отпадъците от 2011 г.са въведени отчисленията за дейностите по изграждане на нови
съоръжения за третиране на битови отпадъци.Община Смядово всеки месец превежда
своята част от отчисленията на Община Шумен , които са отразени по § 62-01
„Предоставени трансфери”.Към 31.12.2012 год.размера на трансфера е 14 606,54 лв. , и
възстановена сума на МТСП по проект „ Обществена трапезария” сума в размер на
202,32 лв.
Съгласно ПМС № 59 от март 2011 год.на Община Смядово беше предоставен безлихвен
заем от централния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по
проект- „Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен
площад и детски площадки в кв. 92 и кв. 108” в размер на 505 440,67 лв. , отразен по § 6201”Получени трансфери”, по § 62-02”Предоставени трансфери с знак”-„ и по § 7400”Получени/Предоставени заеми от ЦБ”.
През 2012 год.от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ ни бе приведена сума в размер на 38 370 лв.отразени по § 6401”Трансфери от/за ПУДООС” по проект „Изграждане на екотуристически маршрут до
местността Софрата и Скока, с.Веселиново” и проект ”Грижа за природата днес –
пълноценен отдих, здраве и бъдеще за хората утре” на кметство с. Риш
По параграф 72-02 „Предоставени средства по временна фин.помощ„ е отразена
възстановената сума от Читалище „Братство” в размер на 37000 лв.
По параграф 76-00”Временни безлихвени заеми между бюджетни извънбюджетни
сметки” са отразени получените и възстановени временни безлихвени заеми по различни
проекти- по ОП”Развитие на човешките ресурси” и проекти по Програмата за развитие на
селските райони към Държавен фонд Земеделие.
В параграф 83-00”Заеми от банки и други лица в страната” са отчетени 11 341 лв. – в
§83-72”Получени дългосрочни заеми от други лица” – 13 170 лв.от Фонд ”Енергийна
ефективност и възстановяеми източници” , и в §§”83-82”Погашения по дългосрочни заеми
от други лица” - със знак”-„ 1 829 лв. изплатената главницата по договор за кредит №
140/2012 год.със Фонд ”Енергийна ефективност и възстановяеми източници
Разходите на общината са в размер на 4 150 723 лв., от които с държавен характер – 2
983 514 лв. и с общински характер – 1 167 209 лв.
Разходите на общината са направени спазвайки приоритети за изразходване на
средствата и съблюдавайки приетите кредити на заседание на Общински съвет.
Сумите за издръжка на държавните и местните дейности постъпват и се изразходват
равномерно с което се осигурява нормална издръжка на бюджетните дейности с държавен
и общински характер.
Общината приключи към 31.12.2012 г. без неразплатени разходи и банкова наличност
в размер 356 669 лева.
ИВАНКА ПЕТРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

