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ЧРЕЗ           ПРОЕКТ! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС 
ДО 
27-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЛОЯНОВО 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

От Георги Любенов Георгиев – кмет на Община Калояново 
 

ОТНОСНО : Касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и 
сметките за чужди средства на Община Калояново към 30. 06. 2017 година   
  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И ГОСТИ, 
 
 В изпълнение на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси ”, кметът представя в 
Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския 
съюз за полугодието. Отчетът за изпълнение на бюджета Ви е представен със Справки – приложения 
№ 1, съдържащ информация за касовото изпълнение на бюджета за приходите, разходите, 
трансферите, бюджетното салдо и операции с финансовите активи към 30. 06. 2017 г. Разработен е в 
лева по Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности по 
уточнен план и отчет. 
 

А: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 
  
 Към 30. 06. 2017 г. изпълнението на бюджета възлиза на 2 855 073 лв. при уточнен годишен 
план от 6 848 596 лв. на 41,7 %, в това число: 

1. За делегираните от държавата дейности – 1 694 446 лв. 
2. За до финансиране на държавните дейности с общински приходи – 67 343 лв. 
3. За общинските дейности – 1 093 284 лв. 
Изпълнението му по бюджетните показатели е следното: 
 
 І . Собствени приходи и помощи. 
Собствените приходи и помощи по бюджета на Община Калояново към 30. 06. 2017 г. 

възлизат на 921 484 лв. при уточнен план за годината 1 911 865 лв. Изпълнението спрямо уточнения 
план  е на 48,2 %. Структурата на приходите е следната: 

1.Данъчни приходи – изпълнение в размер на 277 483 лв. при уточнен годишен план от 
508 300 лв. –  на 54,6 %. 

2. Други приходи – изпълнение в размер на 677 221 лв. при уточнен план от 1 503 565 лв. – на 
45,4 %., в това число: 
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- Приходи от такси – 440 712 лв. 
- Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви – 20 685 лв. 
- Нетни приходи от продажби на услуги – 200 лв. 
- Приходи от наеми – 92 777 лв. 
- Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи – 10 667 лв. 
- Приходи от лихви – 34 лв. 
- Други приходи – 9 609 лв. 
- Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства – 102 537 лв. 
3. Внесен ДДС и други данъци върху постъпленията – 41 044 лв. 
4. Дарения и помощи от страната – 7 824 лв. 
Структурата на приходите по отговорности е следната. 
1. Приходи с държавен характер –  6 562 лв. , в това число: 
- Приходи от наеми – 3 012 лв. 
- Внесен ДДС и други данъци върху постъпленията – 674 лв. 
- Дарения и помощи – 4 224 лв. 
Всички тези приходи са по делегираните бюджети на училищата. 
2. Приходи с общински характер – 914 922 лв., в това число: 
- Данъчни приходи – 277 483 лв. 
- Други приходи –  674 209 лв. 
- Внесен ДДС и други данъци върху постъпленията – 40 370 лв. 
- Дарения и помощи от страната – 3 600 лв. 
 
ІІ . Разходи 
Разходите по бюджета на Община Калояново към 30. 06. 2017 г. възлизат на 2 855 073 лв. при 

уточнен годишен план 6 848 596  лв. Изпълнение на  41,7 %.  
1. Разпределението по видове разходи е следното: 
- Разходи за възнаграждения – 1 266 550 лв. при уточнен план –  2 873 945 лв. – 

изпълнение на 44,6 % 
- Разходи за осигурителни вноски – 236 172 лв. при уточнен план за годината – 580 118 лв. 

– изпълнение на 40,7 %  
- Издръжка – 1 206 309 лв. при уточнен план – 2 381 361  лв. – изпълнение на 50,7 % 
- Социални разходи – 9 859 лв. при уточнен план – 29 283 лв. – изпълнение на 33,4 % 
- Субсидии и членски внос – 72 092 лв. при уточнен план – 146 010 лв. – изпълнение на 

49,4 % 
- Плащания за нефинансови активи – 64 091 лв. при уточнен план 811 504 лв. – изпълнение 

на 7,9 % 
2. Разпределението на разходите по видове отговорности е следното: 
-  Разходи за делегирани от държавата дейности – 1 694 446 лв. лв. при уточнен годишен 

план 3 932 409 лв., изпълнение на 43,1 %. Разпределението на разходите за държавни дейности по 
функции, съгласно:    

Приложение № 1 

№ 
по 

ред 

 Функция Уточнен 
год. план 

Отчет 
30.06. 
2017 г. 

Изп. Отн. 
дял 

план 

Отн. дял 
отчет 

1. Общи държавни служби 628 852 289 124 46,0 16,0 17,1 

2. Отбрана и сигурност 386 333 36 300 9,4 9,8 2,1 

3. Образование 2 171 997 976 969 45,0 55,2 57,7 

4. Здравеопазване 82 362 40 044 48,6 2,2 2,4 

5. Соц. осигуряване и грижи 582 565 304 009 52,2 14,8 17,9 

6. Спорт и Култура 80 300 48 000 59,8 2,0 2,8 

 ВСИЧКО 3 932 409 1 694 446 43,1 100,0 100,0 



  
По отделните функции и дейности преразходи на утвърдения бюджет - няма.   
 

-  Общински дейности –1 093 284 лв. При уточнен годишен план 2 658 787 лв. – изпълнение 
на 41,1  % . Разпределението на разходите за общинските дейности по функции е съгласно:  

Приложение № 2 

№ 
по 

ред 

 Функция Уточнен 
год. план 

Отчет 
30.06. 
2017 г. 

Изп. Отн. 
дял 

план 

Отн. дял 
отчет 

1. Общи държавни служби 650 009 338 298 52,1 24,4 30,9 

2. Отбрана и сигурност 37 000 36 670 99,1 1,4 3,4 

3. Образование 327 400 162 956 49,8 12,3 14,9 

4. Соц. осигуряване и грижи 133 500 68 655 51,4 5,0 6,3 

5. ЖС, БКС и ООС 1 254 691 357 955 28,5 47,3 32,7 

6. Спорт и култура 106 340 51 629 48,5 4,0 4,7 

7. Икономически дейности и услуги 149 817 77 121 51,5 5,6 7,1 

 ВСИЧКО: 2 658 787 1 093 284 41,1 100,0 100,0 

 
По отделните функции и дейности преразходи на утвърдения бюджет - няма.   
 

-  За до финансиране на държавни дейности с общински приходи – направени разходи в 
размер на 67 343 лв. при уточнен годишен план 257 400 лв. – изпълнение на 26,2 %  
Разпределението на разходите за до финансиране на държавните дейности с общински приходи по 
функции е съгласно  

Приложение № 3 

№ 
по 

ред 

 Функция Уточнен 
год. план 

Отчет 
30.06. 
2017 г. 

Изп. Отн. 
дял 

план 

Отн. дял 
отчет 

1. Общи държавни служби 83 000 9 225 11,1 32,2 13,7 

2. Образование 120 400 48 054 39,9 46,8 71,4 

3. Здравеопазване 9 000   3,5  

4. Соц. осигуряване  и грижи 18 000 8 564 47,6 7,0 12,7 

5. Спорт и култура 27 000 1 500 5,6 10,5 2,2 

 ВСИЧКО: 257 400 67 343 26,2 100,0 100,0 

 
По отделните функции и дейности преразходи на утвърдения бюджет - няма. 
 

Извършени разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в размер на 
67 235 лв. при уточнен план за годината 814 648 лв. – изпълнение – 8,3 %, Информацията за 
направените разходи по обекти и източници на финансиране, Ви е представена със справка 
Приложение № 2 Източниците на финансиране на обектите, е както следва: 

1. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи – 25 680 лв. 
2. Собствени бюджетни средства – 33 435 лв. 
3. Предоставени средства от ПУДООС г. – 4 976 лв. 
4. Средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година – 3 144 лв. 
За текущи ремонти са изразходвани 61 749 лв, от тях по стопански начин са направени 

разходи в размер на 25 172 лв. Разходите са за следните обекти: 3 333  лв. – ремонт на кметство 
Черноземен; 8 233 лв. – за кметство Главатар ;  4 171 лв. – за кметство Дуванлий; 6 556 лв.- за 
авариен ремонт на топла връзка в ОУ “Иван Вазов“ Калояново; 1 630 лв. – за ремонт на покрив ДГ 
Калояново; 1 891 лв. – за ремонт ДГ Долна Махала; 894 лв. – за ДГ Житница; 3917 лв. за ДГ Ръжево 



Конаре;  5 977 лв. – за ремонти в ДВД Горна Махала; 19 371 лв. – за ремонт и поддържане на улично 
осветление ( разходите са от 2016 г. ) и 5 776 лв. – за ремонт на улици ( разходите са от 2016 г. ). 

По решение на общинския съвет са изплатени помощи в размер на 7 300 лв., в това число: 
1. Еднократна помощ за раждане на дете – 24 деца по 200 лв. – 4 800 лв. 
2. Други помощи по решение на ОбС – 7 случая за 2 500 лв. 

 
До 30. 06. 2017 г. са правени корекции по бюджета, както следва: 
1.  Със Заповед № 92 / 30. 03. 2017 г. на Кмета на Община Калояново издадена, на основание 

чл. 125, ал. 2 от Закона за публичните финанси и делегирани права с т. 5 и 6 от Решение № 151 на 
ОбС Калояново, прието с Протокол № 21 / 23. 02. 2017 г. са направени вътрешни компенсаторни 
промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по 
дейности. 
 

ІІІ. Трансфери 
До 30. 06. 2017 г. Община Калояново е получила трансфери в размер на 2 291 191 лв., при 

уточнен годишен план – 4 562 117 лв. – изпълнение на 50,2 %, в това число по отговорности, както 
следва: 

- За делегираните от държавата дейности – 1 996 979 лв. при уточнен план 3 548 764 лв. – 
изпълнение на 56,3 % 

- За местните дейности – 294 212 лв. при уточнен план 1 013 353 лв. – изпълнение на 29,0 %. 
Разпределението на приходите по видове трансфери е следното: 
1. Трансфери от ЦРБ ( § 31-00 ) – 2 396 103 лв., при уточнен план 4 735 598 – изпълнение на 

50,6 %, в това число 
- Обща субсидия и други трансфери за делегирани от държавата дейности от ЦБ ( § 31-11 ) – 
1 892 785 лв. 
- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местните дейности от ЦБ за общини       
( § 31-12 ) – 422 675 лв. 
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи ( § 31-13 ) – 25 680 лв. 
- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ с код по СЕБРА 02 ( § 31-28 ) – 71 828  лв., в 
това число: трансфер за ученически превози – 71 609 лв. и за компенсации на пътнически 
превози - 219 лв. 
- Възстановен трансфер на ЦБ от 2016 г. за ученически превози ( § 31-20 ) – 16 865 лв. 

До 30. 06. 2017 година Министерството на финансите е направило корекции на 
взаимоотношенията с Централния републикански бюджет за дейностите на държавна отговорност, 
както следва: 

 С Писмо № ДПРС - 2 / 23. 02. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения от РБ 
в размер на 42 918 лв., в т. ч. по § 31-28 Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ – 
42 918 лв. Средствата се предоставят, както следва: 

- За компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания – 7 113 лв. По разходната част 
са отразени в Делегирана от държавата дейност 589 “ Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта “ по § 42-19 Други текущи трансфери за 
домакинства. 

- За компенсации за транспорт на деца и ученици до 16 – годишна възраст по чл. 283, ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищно образование  – 35 805 лв. По разхода са отразени в 
дейност 389 ” Други дейности по образованието ” 

 С Писмо № ДПРС - 3 / 12. 04. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения от РБ 
в размер на 35 804 лв., в т. ч. по § 31-28 Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ – 
35 804 лв. Средствата се предоставят, както следва: 

- За компенсации за транспорт на деца и ученици до 16 – годишна възраст по чл. 283, ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищно образование  – 35 804 лв. По разхода са отразени в 
дейност 389 ” Други дейности по образованието ” 



 С Писмо № ФО-14 / 26. 04. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения с РБ в 
размер на 1 170 лв., в това число по § 31-11 с 1 170 лв. за възстановяване на фактически 
изразходвани средства за изплащане на присъдена издръжка. 

 С Писмо № ФО-19 / 12. 05. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения с РБ в 
размер на 9 482 лв., в това число по § 31-11 с 9 482 лв. Корекцията е извършена във връзка с 
промяната на натуралните показатели в образованието, в изпълнение на чл.41 от ПМС № 374 
от 2016 г. за изпълнение на закона за държавния бюджет за 2017 г. 

 С Писмо № ФО-21 / 16. 05. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения с РБ в 
размер на 3 034 лв., в това число по § 31-11 с 3 034 лв. Корекцията е извършена във връзка с 
промяната на натуралните показатели в дейностите по здравеопазването, в изпълнение на 
чл.41 от ПМС № 374 от 2016 г. за изпълнение на закона за държавния бюджет за 2017 г. 

 С Писмо № ФО-23 / 19. 05. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения с РБ в 
размер на 38 049 лв., в това число по § 31-11 с 38 049 лв. Средствата са предоставени за 
закупуване на учебници и учебни помагала в образованието. 

 С Писмо № ФО-24 / 29. 05. 2017 г. на МФ са увеличени бюджетните взаимоотношения с РБ в 
размер на 68 756 лв., в това число по § 31-11 с 68 756 лв. Средствата се предоставят за 
възстановяване на транспортните разходи от местоживеене до месторабота и разходите за 
наеми на педагогическите специалисти работещи в общинските образователни заведения. 
2. Трансфери между бюджети ( § 61-00 ) – ( - 109 888 ) лв. при уточнен план ( - 178 457 ) лв. – 
изпълнение на 61,6 %, в това число: 

-  получен трансфер от Областна администрация Пловдив за провеждане извънредни избори 
за Парламент 2017 г.  ( § 61-01 ) – 18 652 лв. 

-  предоставени трансфери ( § 61-02 ) – 142 254 лв. на Община Карлово за отчисления по чл. 
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

- получен трансфер от Агенция по заетостта по програми за временна заетост ( § 61-05 ) – 
13 714  лв. 

3. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени н КФП ( § 64-00 ) - 4 976 
лв., в това число: 
- получени трансфери – 4 976 лв., в това число от ПУДООС – 4 976 лв. за изпълнение на 
Договор между ПУДООС и Кметство Ръжево Конаре за малък екологичен проект. 
 
ІV. Временни безлихвени заеми  

 Предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС ( § 76-00 )  – 
106 623 лв.  
 
 V. Бюджетно салдо 
 Бюджетното салдо на 30. 06. 2017 г. е 250 979 лв. излишък, в това число: 
 - за делегираните от държавата дейности – 198 774 лв. излишък. 
 - за местните дейности – 119 548 лв. излишък 
 - за дофинансиране на държавните дейности с общински приходи – 67 343 лв. дефицит 
 
 VІ. Финансиране на бюджетното салдо 
 Финансирането на бюджетното салдо е ( - 250 979 ) лв., в това число: 
 - за делегираните от държавата дейности – ( - 198 774 ) лв. 
 - за общинските дейности – ( - 52 205 ) лв. 
 По източници на финансиране: 

1. Събрани средства и извършени плащания от / за бюджети по държавния бюджет –              
( - 9 345 ) 

2. Събрани средства и извършени плащания от / за сметките за СЕС – ( - 16 027 ) лв. 
2.  Налични средства на 31. 12. 2016 г. – 390 712 лв. 
4.  Налични средства на 30. 06. 2017 г. –  616 319 лв. 



 
Б: ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 І. Просрочени вземания и задължения. 
Към 30. 06. 2017 г Община Калояново има просрочени вземания от клиенти в размер на 

164 750 лв. От тях 42 442 лв. са вземания от наеми на общинско имущество и 123 308 лв. са вземания 
от наеми и аренди на общински земи. Сроковете на просрочените вземания, с както следва: 
 1. До 90 дни от датата на падежа -         8 673 лв. 
 2. От 90 дни до 180 дни -             941 лв. 
 3. От 180 дни до 360 дни -              634 лв. 
 3. Над 380 дни -                                  154 502 лв. 
  

Към 30. 06. 2017 г. Община Калояново няма просрочени задължения. 
 
В . Отчет на сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2017 г. 
 
І. Сметка 98 за средства администрирани от НФ 
1. Приходи, помощи и дарения – 1 лв., в това число приходи от лихви – 1 лв. 
2. Разходи – 232 872 лв., в това число: 

- Заплати  – 144 460 лв. 
- Осигуровки – 28 250 лв. 
- Текущи разходи – 39 166 лв. 
- Осигурителни плащания и трансфери за домакинства – 20 996 лв. 

3. Трансфери – 91 613 лв., в това число: Трансфери между сметки за СЕС ( 63-00 ) – 91 613 
лв. 

4. Временни безлихвени заеми – 56 263 лв., в това число получени от бюджета – 56 263 лв. 
5. Бюджетно салдо – ( - 84 995 ) лв. 
6. Финансиране на бюджетно салдо – 84 995 лв., в това число: 

- Събрани средства и извършени плащания от / за сметките за СЕС – 16 027 лв. 
- Налични средства на 01. 01. 2017 г. – 72 505 лв. 
- Налични средства на 31. 03. 2017 г. – 3 537 лв. 

Към 30. 06. 2017 г. Община Калояново е направила разходи по проекти финансирани със 
средства по Оперативни програми на Европейския съюз, както следва: 

1. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Независим живот ” на ЕСФ за 22 
месеца. Получени приходи от лихви за наличните средства в размер на 1 лв. Направени са разходи в 
размер на 147 521 лв. отчетени в дейности 561 “ Социален асистент “ и  дейност 562 ”Личен 
асистент”. Получено финансиране  в размер на 20 436 лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в 
размер на 54 579 лв. Наличните средства по банковата сметка на 01. 01. 2017 г. са в размер на 72 505 
лв., а на 30. 06. 2017 г. са 0 лв. 

2. По ОП “ФЕПННЛ“ е сключен договор по проект “ Топъл обяд “ на стойност 70 131 лв. За 
годината е получено финансиране в размер на 33 666 лв. отчетени по параграф 63-01. Разходите са в 
размер на 27 417 лв. и са отчетени в дейност 524 “ Домашен социален патронаж “. Налични средства 
на 30. 06. 2017 г. – 3 537 лв. 

6. Петте училища на територията на общината са включени по проекти “Твоя час“ и “Нов 
шанс за успех“  финансирани със средства по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Направени са разходи в размер на 57 934 лв. отчетени в дейност 322 “Неспециализирани училища, 
без професионалните гимназии“. Получено финансиране в размер на 37 511 лв. и ползван безлихвен 
заем от бюджетите на училищата в размер на 1 684 лв. 

 
ІІ. Сметка 42 за средства администрирани от РА към ДФЗ 

1. Разходи – 50 360 лв., в това число: 



- Текущи разходи – 47 216 лв. 
- Плащания за нефинансови активи – 3 144 лв. 
2. Трансфери – 50 360 лв., в това число: 
- Безлихвен заем от бюджета ( § 76-00 ) – 50 360 лв. 
3. Бюджетно салдо – 0 лв. 

Към 30. 06. 2017 г. Община Калояново е направила разходи по проекти финансирани със 
средства от Разплащателна агенция, както следва: 

1. По Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 
“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014-2020 г.  са извършени разходи в размер на 50 360 лв., отчетени в дейност 122 “Общинска 
администрация“ за създаването на местни инициативни групи. Ползван е безлихвен заем от 
бюджета в размер на 50 360 лв.  

 
Към 30. 06. 2017 г. Община Калояново няма направени разходи по сметки за средства от 

Европейския съюз с кодове 96 и 97. 
 
Г . Отчет на сметките за чужди средства към 30. 06. 2017 година 
По сметката за чужди средства на Община Калояново към 30. 06. 2017 г. има наличност в 

размер на 268 903 лв., в това число по банкови сметки – 249 738 лв. и в касата 19 165 лв. Тези 
средства са от:  

1. Депозити и гаранции –90 233 лв. 
2. Средства от закритата извънбюджетна сметка за обезщетение на бивши собственици на 

земеделски земи – 29 813 лв., 
3. Лични средства на настанените в ДВД с. Горна Махала –  3 500 лв. 
4. За  изплащане на обезщетения от НЕК АД на собственици на земи попадащи в 

сервитутните зони на далекопроводи – 100 668 лв. 
5. Събрани суми от арендатори за изплащане на рента за така наречените “ бели петна “ – 

53 717 лв. 
6. Други – 657 лв.  
7. събрани такси от ДВД с. Горна Махала – 9 345 лв. 
От тези средства е предоставен временен безлихвен заем на общинска фирма “Калоян 

Комерс “ ЕООД Калояново – 19 030 лв.  
От изнесеното до тук Ви предлагам за вземете следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 51 ал. 2 от Наредба за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 
г. на ОбС Калояново, и Становище от Протокол №..... от 16. 08. 2017 г. на Постоянната комисия по 
по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост 
към ОбС Калояново по отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Калояново към 30. 06. 2016 г.   

 
Р Е Ш И: 

 
1.Приема отчета по бюджета на Община Калояново към 30. 06. 2017 година в размер на 

2 855 073  лв., както следва: 
/ Съгласно колона ” отчет – общо ” на приложение № 1 Част І / 
 І. Собствени приходи и помощи -        921 484 лв. 



В това число: 
1. Данъчни приходи -          277 483 лв. 
2. Неданъчни приходи -          636 177 лв. 
3. Помощи и дарения -              7 824 лв. 

 ІІ. Разходи -         2 855 073 лв. 
В това число: 

1. За делегираните от държавата дейности -    1 694 446 лв. 
2. За до финансиране на държавните дейности -            67 343 лв. 
3. За общинските дейности -       1 093 284 лв. 

/ Съгласно колони ” отчет ” на приложение № 1 Част ІІ разпределен по отговорности, функции, 
дейности и параграфи / 
 ІІІ. Бюджетни взаимоотношения -     2 184 568 лв. 
В това число: 

1. Трансфери между бюджети и Републиканския бюджет -   2 396 103 лв. 
2. Трансфери между бюджети  -                 ( -  109 888 ) лв. 
3. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица включени в консолидираната 

фискална програма  -           4 976 лв. 
4. Безлихвенни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС -    

                   (  -106 623 ) лв. 
 ІV. Бюджетно салдо -                      250 979 лв. 
 V. Операции с финансови активи -                ( - 250 979 ) лв. 

 
2. Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Калояново към 

30. 06. 2017 г., както следва:  
2.1. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния 

фонд в размер на 232 872 лв. 
/ Съгласно колона ” отчет ” на приложение № 3  / 
 І. Собствени приходи и помощи -                   1 лв. 
 ІІ. Разходи -          232 872 лв. 
В това число: 

1.За проекти финансирани със средства по Оперативна програма ” Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020 г. ” -          147 521 лв. 

2. За проекти финансирани със средства по Оперативна програма “ Европейски фонд за 
подпомагане на най-нуждаещите се лица “ -         27 417 лв. 

3. За проекти финансирани със средства по Оперативна програма “ Наука и образование за 
интелигентен разтеж “ -           57 934 лв. 
/ съгласно приложение № 2.1. / 
 ІІІ. Взаимоотношения -        147 876 лв. 
В това число: 

1. Трансфери между сметки за средства от ЕС -     91 613 лв. 
2. Безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС -   56 263 лв. 

 ІV. Бюджетно салдо -                  ( - 84 995 ) лв. 
 V. Операции с финансови активи -                                                 84 995 лв. 

2.2. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от 
Разплащателна агенция към ДФ ” Земеделие ” в размер на 50 360 лв. 
/ Съгласно колона ” отчет ” на приложение № 4 / 
 ІІ. Разходи -          50 366 лв. 
 ІІІ. Взаимоотношения -                     50 360 лв. 
В това число: 

1. Безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС -    50 360 лв. 
 ІV. Бюджетно салдо -                                             0 лв. 



 V. Операции с финансови активи -                               0 лв. 
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