АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ОБЩИНА БАНСКО КЪМ 31.12.2017 г.
На основание чл.63, ал1 от ЗМСМА, ежегодно кметът на общината извършва анализ
на дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните
правила по Закона за публичните финанси, приложими за местните власти.
Общият размер на изпълнението на приходите в отчета за касово изпълнение на бюджета
на община Банско към 31.12.2017 г. е в размер на 16 403 835 лв. Наличните средства в края
на периода са в размер на 3 560 068 лв(в това число по левови и валутни сметки).
Бюджетът на община Банско към 31.12.2017 г. в частта на местните дейности е
коригиран съгласно решение № 516 по Протокол 27/28.09.2017 г. на Общински съвет
гр.Банско.
Касовият отчет по отношение на приходите с общински характер за
финансиране на общински дейности е както следва:
Приходите от „Патентен данък” в размер на 56 095 лв., което представлява 103.8% от
първоначално разчетените за годината.
Приходите от „Данък недвижими имоти” в размер на 3 193 749 лв., което
представлява 102.69% от първоначално разчетените за годината.
Приходите от „Данък превозни средства” в размер на 475 411 лв., което представлява
105.65% от първоначално разчетените за годината.
Приходите от „Данък придобиване на имущество” в размер на 2 137 361 лв., което
представлява 112.49% от първоначално разчетените за годината.
Приходите от „Туристически данък” в размер на 900 147 лв., което представлява
108.45% от първоначално разчетените за годината.
Приходите от „Други данъци” в размер на 60 лв.
Общо постъпилите неданъчни приходи към 31.12.2017 г. в община Банско са в размер
на 4 860 681 лв., което представлява 89.45% от първоначално разчетения годишен план
5 434 097 лв.
Общо собствени приходи към 31.12.2017 г. са изпълнени в размер на 11 623 504 лв.,
което представлява 98.69% от разчетените за годината.
Обща изравнителна субсидия към 31.12.2017 г. е преведена съгласно ЗДБРБ и е в
размер на 8 753 801 лв.
Субсидиите от държавния бюджет в частта на капиталовите разходи е преведена
съгласно ЗДБРБ за 2017 г.
Получените трансфери по параграф 61-01 в размер на 806 012 лв., представлявят
трансфери от МОН чрез АСП – спрени или прекратени месечни помощи за деца 4 853
/СОУ Банско-2139 лв, ОУ Добринище- 43лв, ДГ „Здравец” Банско- 503лв, ПЛТГ
„Н.Вапцаров”-1407 лв, ГТ ”А.Константинов”-761лв/, 336 лв на ОУ Места за надпис на нов
училищен автобус, 23 998 лв от Областна администрация – избори, 766 094 лв от
Министерство на регионалното развитие и благоустройство за „Допълнително
водоснабдяване от местността Караманица – етап 1”, 10 731 лв съфинансиране от община
Разлог по дейности изпълнени в периода на устойчовост на ОП „Банско, Разлог и Кресна в
прегръдките на Пирин”.
Преведеният трансфер по параграф 61-02 с знак минус в размер 362 269 лв., трансфер
за регионално депо за отпадъци по чл. 71Е от Закона за управление на отпадъците,

определен с ПМС № 207/16.10.2010 г. Трансферът е преведен по сметките на община
Разлог, на територията на която се намира регионалното депо.
Получените трансфери по параграф 61-05 в размер на 51 297 лв са сума получена от
ДРСЗ Благоевград.
Преведеният трансфер по параграф 62-02 със знак минус в размер 4 494 305 лв са по
проект ОПОС – ДДС -1 773 622 лв, собствен приносна община Банско по проект ОПОС 2 410 139 лв, неверифицирани суми по проект ОПОС – 250 876 лв, неверифицирани суми
по проект „Социални асистенти” – 30 лв, неверифицирани суми по проект „Обучение и
заетост на млади хора” – 409 лв, неверифицирани суми по проект – 1 137 лв,
неверифицирани суми по проект „ОПАК М-13-22/02.09.14г. – 7 181 лв, неверифицирани
суми по проект ОПАК „По добро управление” – 2 837 лв, неверифицирани суми по проект
„Кръстопът на цивилизациите” -48 074 лв.
Получените трансфери по параграф 64-01 в размер на 282 860 лв, представлява
преведените от ПУДООС средства – 272 860 лв за затваряне и рекултивация на старо депо
за твърди битови отпадъци гр.Банско, за град Добринище 10 000 лв по проект „Чиста
околна среда” .
В параграф 76-00 са отразени отпуснатите безлихвени заеми от бюджета към
сметките на ИБСФ-КСФ.
В параграф 83-82 със знак минус в размер на 468 000 лв, представляват погасителни
вноски по краткосрочния заем от фонд”Флаг”
Наличните средства в края на периода за местни дейности са в размер на 1 284 359
лв., в левови и валутни сметки.
Бюджетът на община Банско към 31.12.2017 г. в частта на делегираните от държавата
дейности е коригиран с писма на Министерството на финансите. Съгласно ЗДБРБ за 2017 г.
промените са отразени служебно и за тях не е необходимо решение на общински съвет.
Временно съхраняваните средства за разпореждане събрани от и за извънбюджетни
сметки са в размер на 3 576 лв са отразени по параграф 88-03.
Наличните средства в края на периода за финансиране на дейности държавна
отговорност са в размер на 2 275 709 лв., в левови и валутни сметки.
По разходите изпълнението към 31.12.2017 г. по отговорности е както следва:
І. Държавна отговорност в размер на 6 519 458 лв., в т.ч. по функции:
ИРО
Отбрана
Образование
Здравеопазване
Спорт
Соц.дейности
Култура
Икон.дейности

- 669 239 лв
- 77 863 лв
-4 172 643 лв
- 189 841 лв
4 141 лв
- 997 470 лв
- 392 859 лв
- 15 402 лв

ІІ. Общинска отговорност в размер на 8 690 537 лв., в т.ч. по функции:
ИРО
Отбрана
Образование
Здравеопазване
Соц.дейности
БКС
Спорт
Култура
Икон.дейности
Други

- 1 607 805 лв
- 135 297 лв
- 496 238 лв
- 14 000 лв
- 437 147 лв
- 3 937 488 лв
- 931 927 лв
- 667 213 лв
- 237 419 лв
- 226 003 лв

ІІІ. Дофинансиране в размер на 1 193 840 лв., в т.ч. по функции:

ИРО
Отбрана
Образование
Здравеопазване
Соц.дейности
Култура

- 954 991лв
0 лв
9 850 лв
- 37 971 лв
9 422 лв
- 181 606 лв

В началото на 2017 г. нямаме просрочени задължения. Към 31.12.2017 година община
Банско няма просрочени задължения.
Просрочените публични вземания към 31.12.2017 година са общо в размер на
5 850 627 лв, от тях: публични общински вземания – 5 728 079, просрочени вземания от
клиенти – 21 432 лв, просрочени наеми 99 159 лв.
Т.1 Не се спазват фискалните правила по чл.32, ал.1 и 2 от ЗПФ.
Чл.32, ал.1 – годишния размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка
отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените
приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години – за община Банско
съотношението е 6.22 %
Чл.32, ал.2 – номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции
не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна
субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината – нямаме
издадени общински гаранции.
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