
Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от 
Андрей Неделчев Андреев- Кмет на Община Годеч 

 
 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните 
фондове към 30.04.2015 година и актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 г. 

 
 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1, чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона 

за публичните финанси, и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Годеч, Ви представям отчет на изпълнението на бюджета към 30.04.2015 г. 
и предложение за актуализация на Бюджет 2015 г.  

 
 І. Общият размер на усвоените държавни субсидии за периода е 719 655 лв., както 

следва: 
 Обща субсидия 540 000 лв., в т.ч. 
 Получени целеви трансфери             39 655 лв., в т.ч.  

- Субсидии за междуселищни пътнически превози   19 025 лв. 
- Средства за заплати /ПВТЗ/                                             20 630 лв. 

 Обща изравнителна субсидия         140 000 лв. 
 

 ІІ. Временни безлихвени заеми от държавни предприятия /ПУДООС/  - / -19 397 лв./ 
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки - / -8 997 лв./ 

 
 ІІІ. Извършени служебни актуализации в бюджета на община Годеч, съгласно 
писма от МФ в размер на 38 732 лв. 

 
ІV. Общото изпълнение за периода в Приходната част, в частта собствени приходи в 

бюджета на Общината /данъчни и неданъчни приходи/ възлиза на 399 984 лева /38 на сто 
спрямо годишния план от 1 040 500 лева/  

Изпълнението в данъчните приходи за периода възлиза на 89 679 лева, което 
представлява 36 на сто спрямо годишния план от 254 000 лв.  

 Анализът на неданъчните приходи показва изпълнение от 310 305 лева, което 
представлява около 39 на сто спрямо годишния план от 786 500 лева. 

За периода няма просрочени задължения в общинския бюджет 
 
V. Предлагам актуализация на бюджета за 2015г. в размер на 57 800 лв.  /37 000 лв. от 

разпределение по параграфи в Разходната част  и 20 800 лв. от преизпълнение в Приходната 
част/, разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 
 

Изготвил: /П/ 
Лъчезар Панайотов – началник отдел „АОФСД” 
 
Съгласувал: /П/ 
Валя Манова – Секретар 
 
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: /П/ 
Кмет на Община Годеч 


