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ДОКЛАД 

За изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Созопол, 

за периода 2020- 2022 г. 

към 31.12.2020 г. 
 

 

 Настоящият доклад е разработен в изпълнение на чл. 130з, ал. 1 от ЗПФ, във 

връзка с приет с Решение 189 от 30.06.2020 г от  Общински съвет Созопол, план за 

финансово оздравяване и отпуснат временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер 

на 2 960 000 лв. 

Отчетът има за цел да представи постигнатото към 31.12.2020 г., както и да 

сигнализира за наблюдаваното закъснение в изпълнението или липсата на напредък по 

отделните мерки. 

В приложение към отчета е представена информация в табличен вид относно 

постигнатите резултати по всяка една от мерките заложени в плана за финансово 

оздравяване. 

Справките са изготвени за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., като съпоставка за 

сравнението са отчетните данни към 31.12.2019 г.  

 

І. Ефект от мерките 

 

          

Мярка 

Финансов 

ефект за 

2020 г. (в 

лв.) 

Отчетен 

финансов 

ефект за 

2020 г. (в 

лв.) 

Финансов 

ефект за 

2021 г. (в 

лв.) 

Финансов 

ефект за 

2022 г. (в 

лв.) 

Общ 

финансов 

ефект за 

периода 

(в лв.) 

Общ 

финансов 

ефект за 

периода 

(в лв.) 

І. Мерки за увеличаване на 

приходите 252 309  895 849  2 240 569  2 537 070  5 029 948  895 849 

Повишаване на събираемостта на ДНИ 0  0  56 614    156 614    213 228    0 

Просрочените вземания от ДНИ, за 

които Общината е предприела мерки 

по принудително събиране  0  27 122  165 397    45 521    210 918    27 122 

Повишаване на събираемостта на 

ДПрС  0  0  67 979    71 979    139 958    0 
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Просрочените вземания от ДПрС, за 

които Общината е предприела мерки 

по принудително събиране  0  45 564  37 522    38 522    76 044    45 564 

Постъпления от Окончателен годишен 

(патентен) данък без данък върху 

таксиметров превоз на пътници (§01-

03) 0  0  23 665    27 265    50 930    0 

Постъпления от Окончателен годишен 

(патентен) данък върху таксиметров 

превоз на пътници (§01-03) 0  0  5 500    10 500    16 000    0 

Пастъпления от Данък при 

придобиване на имущество по дарения 

и възмезден начин (§13-04) 0  347 315  400 247    511 747    911 994    347 315 

Постъпления от Туристически данък 

(§13-08) 0  0  132 526    164 026    296 552    0 

Повишаване на събираемостта на ТБО  0  0  406 411    508 781    915 192    0 

Просрочените вземания от ТБО, за 

които Общината е предприела мерки 

по принудително събиране  0  0  170 034    111 341    281 375    0 

Постъпления от за ползване на 

домашен социален патронаж и други 

общински социални услуги 6 522  735  13 522    21 222    41 266    735 

Постъпления от ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, улични 

платна и др. 0  0  2 667    2 667    5 334    0 

Постъпления от приходи и доходи от 

собственост (§24-00) 224 768  475 113  693 248    708 248    1 626 264    475 113 

Постъпления от приходи и доходи от 

наем на имущество (§24-00) 21 019  0  65 237    158 637    244 893    0 

IІ. Мерки за отпимизиране на 

структурата и разходите за персонал 0   0 0 0 0 

  0      0    0    0 0 

IІІ. Мерки за оптимизиране на 

разходите за издръжка 138 395 246 700  211 770 208 770 558 935 246 700 

 Намаление на субсидиите за спортните 

клубове, развиващи спортната  дейност 

на територията на общината 131 635    231 700  203 270    203 270    538 175 231 700 

 Намаление на субсидиите за 

сдружения и организации с 

нестопанска цел 6 760    15 000  8 500    5 500    20 760 15 000 

ІV. Мерки за оптимизиране на 

капиталовите разходи 0 0 0 0 0 0 

  0    0 0    0    0 0 

V. Други мерки  0   0 0 0 0 

  0    0 0    0    0 0 

ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА 

(I+II+III+IV+V) 390 704 0  2 452 339 2 745 840 5 588 883 0 
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VІ. Безлихвен заем за финансово 

оздравяване 2 960 000 2 960 000  0 0 2 960 000 2 960 000 

VIІ. График за погасяване на 

просрочени задължения -2 958 789 -2 930 526  -652 000 -1 264 000 -4 874 789 -2 930 526 

9921 Просрочени задължения по 

надвнесени публични държавни и 

общински вземания 0 0  0 0 0 0 

9922 Просрочени задължения за 

внасяне на данъци, вноски, такси и 

административни санкции 0 0  0 0 0 0 

9923 Просрочени задължения към 

доставчици -2 843 789 -2 815 526  0 0 -2 843 789 -2 815 526 

9924 Просрочени задължения към 

персонала 0 0  0 0 0 0 

9925 Просрочени задължения за 

пенсии, стипендии помощи и други 

текущи и кап. трансфери към 

домакинства 0 0  0 0 0 0 

9926 Просрочени задължения за 

субсидии и други текущи и капиталови 

трансфери към предприятия 0 0  0 0 0 0 

9928 Просрочени задължения по заеми  
0 0  0 0 0 0 

9929 Други просрочени задължения 

-115 000 -515 000  -652 000 -1 264 000 -2 031 000 -515 000 

VIII. Погосяване на задължения към 

доставчици с характер на просрочие -1 211 -1 211  0 0 -1 211 -1 211 

IX. Погасяване на безлихвения заем 

за финансово оздравяване 0 -28 263  -1 480 000 -1 480 000 -2 960 000 -28 263 

X. Погасяване на безлихвени заеми, 

отпуснати по чл. 103 от ЗПФ 0   0 0 0 0 

ЕФЕКТ ОТ ПЛАНА ЗА 

ОЗДРАВЯВАНЕ 

(I+II+III+IV+V+VI+VІІ+VIII+IX+Х) 390 704 1 142 549 320 339 1 840 712 883 1 142 549 

 

 

 

 ІІ. Мерки за оптимизиране на приходите и повишаване на събираемостта 

Към 31.12.2020 г. ефекта от мерките да оптимизиране на приходите е с 643 540 лв. 

повече от заложеното в плана за финансово оздравяване.  

Най – голямо влияние върху повишената събираемост на приходите оказаха два 

фактора: 

- приходи от постъпления от данък при придобиване на имущество по дарения и 

възмезден начин (§13-04) – през 2020 г. се отчете ръст на сделки за продажба на 

имущество на територията на общината, което значително увеличи размера на 

постъпленията от този данък.  

- Постъпления от приходи и доходи от собственост – въведените нови паркинг 

системи на територията на град Созопол, увеличените места за локално паркиране  
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пред жилищните и не жилищните сгради, увеличените продажби на местни лица на 

произведена дървесина значително увеличиха приходите от доходи от собственост.  

Отчитаме намляване на събираемостта от приходите от патентен данък, данък 

недвижими имоти, такса смет и туристически данък, което до голяма степен се дължи на 

възникналото в страната от 13.03.2020 г. извънредно положение. Много от търговците 

упражнаващи патентна дейност не откриха дейността си, такситата стартираха дейност след 

15.06.2020 г. Част от големите хотели, които са най – големите платци на туристически данък 

не стартираха дейност.  

Общината активно изпраща съобщения за доброволно плащане на задължения към 

общината - към 31.12.2020 г. са изпратени 1591 бр. от тях са предадени за принудително 

събиране на държавен/частен съдебен изпълнител и НАП - 273 бр. от неплатилите в срок 

длъжници. Просрочените задължения за данъци и такси на десетте най-големи длъжника на 

общината възлизат в размер на 1 670 497 лв. Всички те са предадени за принудително 

вземане. 

Забелязва се ръст при събираемостта на просрочените вземания от ДПрС което се 

дължи на обвързаността на този данък със задължителния ГТП. 

Предвиденото увеличение от постъпления от приходи и доходи от наем на имущество 

не се реализира. Част от помещенията и сергиите предвидени за отдаване под наем не бяха 

наети, което също се дължи на възникналото от 13.03.2020 г. извънредно положение и 

обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната. 

 

ІІІ. Мерки за оптимизиране и приоритизиране на разходите  

 

Към 31.12.2020 г. ефекта от мерките за оптимизиране на разходите е с 108 305 лв. 

повече от заложеното в плана за финансово оздравяване.  

Значително бяха намалени предоставените субсидиите на спортните клубове през 2020 

г., въпреки че развиването на спортната дейност е приоритет за Община Созопол с цел 

превенцията в борбата с употребата на наркотични и упойващи вещества и ограничаване на 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните лица на територията на 

общината 

Почти всички сдружения с нестопанска цел, субсидирани от общината, се отказаха от 

своите субсидии за 2020 г.  

Високият ефект по тази мярка, до голяма степен се дължи и на възникналото в 

страната от 13.03.2020 г. извънредно положение, но също така и от желанието и стремежа на 

общината да стабилизира своето финансово положение. 

 

През 2020 г. общината се възползва от мерките въведени от банките във връзка с 

възникналото извънредно положение и предоговори дългосрочния си кредит, в резултат на 

това бяха разплатени 400 000 лв. в повече от предвидените в плана за финансово оздравяване 

други просрочени задължения. 
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Усилията на ръководството на общината продължават в посока да се подобри 

ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за 

подобряване на приходната част в общинския бюджет. Също така да се подобрят 

финансивоте показатели и да се спазва финансовата дисциплина. 

Общият ефект от оздравителния план следва да се реализира ефективно в края на 

периода 2020 – 2022 г. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

…………………………………. / п / 

Тихомир Янакиев 

Кмет на община Созопол 


