
ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
 

 „ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД отправя покана до всички 
юридически  лица, които имат вземания от Общината, 
незаявени  с фактура или друг разходооправдателен 
документ,  да заявят това в срок  до 31 януари  2011 г. 
 
Документите за извършени разходи ще се приемат  от 

Финансовия контрольор  на Община Златоград – Идар Вунцов, етаж 
ІV, стая №1-ляво.   Непредставени  в  този срок документи за 
извършени до момента разходи,  няма да  бъдат отчетени  при 
обсъждане на бюджет 2011.  Заявяването на вземанията  се 
осъществява с цел залагане на реални средства и механизъм за 
обслужване на стари задължения за бюджетната 2011 година.” 
 
Отправянето на настоящата покана, става на основание  решение Д754 на 
Общински съвет Златоград и във връзка с високия размер на неразплатените 
разходи на общината, които за последните три години са нараснали от 1,5 
млн лв на 3,6 млн лв. Тя ще позволи по-точно формулиране на принципи и 
приоритети при погасяването  на задълженията. 

Мотиви : Размерът на неразплатените разходи и просрочени 
задължения бележи трайна тенденция към нарастване, с пик на 
неразплатените  в декември  2009 г.(4067 хил.лв)  а на просрочените 
задължения – към ноември 2010; 

Месец, 
година 

Неразплатени 
разходи, хил лв 

Просрочени 
задължения, хил.лв 

11/2010 3622 3349 

11/2009 2 635 1 487 

11/2008 1 924 1 469 

11/2007 1 491 1 104 

В продължение на три години ОбС изисква данни за размера на общинските 
задължения. Многократно е отправян упрек към кмета на общината, че не се 
обслужват старите задлъжения  и няма никаква политика за тях.  В случай на 
недостиг на средства, (които са по-често срещаните) избора на  фирми, 
чийто   вземания да се изплащат   е субективен, с  неясни критерии и твърде 
често -  без спазване на приоритетите. Символично е  обслужването  на  
задължения, които са със срок на просрочие  над  12 месеца и  има пълно  
необслужване на задължения преди декември 2007 г. За последната година 
са платени едва 10 хил лв трайно (над 12 месеца) просрочени задължения 
към фирми. Липсва информация в ОбС дали  поетите   договорни 
ангажименти съответстват на  финансовите данни в счетоводната система и 
се използват при отчитане на бюджета. 


