ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: Община Болярово, отдел „Бюджет и Финанси”

1
Цели

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево състояниетекущо състояние
/заложен в началото
/ отчетен в края на
на 2019 г./
2019 г. /

1. Постигане на
финансова стабилност и
устойчиво
икономическо развитие
на общината,
осигуряване и
ефективно разходване
на бюджетните и
извънбюджетни
средства

Развитие на
адекватна и
надеждна
вътрешна система
за ФУК ,
съобразена с
принципите на
ЗПФ.

5
Индикатор за самооценка

1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50
%/
3. незадоволително постигната цел / под 50 %

1. задоволително постигната

1

2. Повишаване на
ефикасността на
процеса по управление
на риска чрез преоценка
на потенциалните
рискове и набелязване
на мерки за
ограничаване на
действието им

Осъществяване
мониторинг за
изпълнение на
мерките в
Стратегията по
управление на
риска чрез:
оценка на
рисковете при
всички бюджетни
звена;
създаване на
риск-регистри;
изготвяне на
доклади

3. Повишаване
ефективността на
предварителния контрол
при поемане на
задължения чрез
подобряване на
правилата и
процедурите по СФУК;

Извършване на
последващи и
текущи проверки
по спазване на
финансовата
дисциплина

постигане на
финансова
стабилност и
устойчивост;
намаление
размера на
извършените
разходи

2.задоволително постигната

4. Осъществяване на
мониторинг на
системите за финансово
управление и контрол и
разработване на планове
за тяхното подобряване

Изготвяне на
адекватни мерки
за подобряване на
финансовото
управление и
контрол във
всички структури
и дейности, вкл.
второстепенните
разпоредители, в
резултат на
годишното
докладване и
утвърждаване на
план за
действието им.

Осъществено
е текущо
наблюдение
на внедрената
Интегрирана
СФУК във
всички
структури и
дейности

2.задоволително постигната

2.задоволително постигната

2

5. Увеличаване на
приходите чрез
увеличаване на
събираемостта им,
включително
актуализиране на обема
от задължени лица

6. Създаване на
дългосрочна общинска
визия за разходите и
приходите на общината
за най-малко
тригодишен период от
време.

Текущ анализ на
просрочените
общински
вземания-данъчни
и неданъчни.
Изпращане на
покани за
доброволно
погасяване на
задълженията.
Предприети са
мерки за
принудително
събиране чрез
завеждане на
съдебни дела.
Извършване на
анализ на
общинските
приходи и
разходи за
местните
дейности

Отчетен е
ръст в
размера на
собствените
приходи
спрямо
предходната
година, с
изключение
на приходите
с еднократен
характер

2.задоволително постигната

Поддържане
на актуална
тригодишна
прогноза за
местните
дейности

1. напълно постигната

Имена и длъжност на попълващия: Мария Янчева, началник отдел “Бюджет и Финанси”
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