ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 21
на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.01.2020 г. по Протокол № 4
Относно: Приемане на Бюджет на община Първомай за 2020 година.
На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон
за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г., Постановление на Министерски съвет № 381 от
30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020
година и чл. 34 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 Първомай, Общинският съвет на община Първомай
РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Първомай за 2020 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 21 778 701 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. :
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 851 144 лв., в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 823 462 лв;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 027 682 лева, в т.ч. налични по банкова сметка
413 225 лева и 614 457 лева използвани за разплащане на разходи в местни дейности, разпределен
по функции както следва:
- „Общи държавни служби”

- 156 155 лева;

- „Отбрана и сигурност”

- 68 800 лева;

- „Образование”

- 666 357 лева;

- „Здравеопазване”

- 60 941 лева;

- „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 75 429 лева;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 927 557 лева, в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 812 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 389 801 лева;
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 822 700, в т. ч.
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 866 000 лева.;
1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 176 700 лева.;
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 780 000 лева;

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на (– 420 000) лева;
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (– 300 000) лева;
1.1.2.6. За увеличаване капитала на Медицински център І-Първомай в размер на (– 30 000) лева;
1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми в размер на (– 185 000) лева;
1.1.2.8. Друго финансиране в размер на (– 614 457) лева;
1.1.2.9. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 452 513 лева.
1.2. По разходите в размер на 21 778 701 лева, разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 13 851 144 лева;
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна
субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 966 965 лева;
1.2.3. За местни дейности в размер на 6 960 592 лева;
1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай,
изчислено на касова основа в размер на 0 лева;
2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 2 531 887 лева и текущи ремонти в
размер на 192 633 лева, съгласно Приложение № 3;
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 780 000
лева, съгласно Приложение № 3;
2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба
на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г. за делегираните от държавата дейности, без
звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности съгласно
Приложение № 5;
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:
4.1. Помощи по решение на Общински съвет в размер на 12 000 лева;
4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;
4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които са
в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година.
4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 8 000 лева.
4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 66 500 лева
съгласно Приложение № 6;
4.5. За дофинансиране превоз на ученици в размер на 42 013 лева;

4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 лева за компенсация на карти за
пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени на лица
получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:
4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава
стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.
4.6.2. Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския
бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава стойността на картата
по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.
4.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от
определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача
регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през
следващия период, в рамките на бюджетната година.
4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:
4.7.1. Спортни школи в размер на 120 000 лева, съгласно Приложение № 7;
4.7.2. Танцови клубове в размер на 6 000 лева, съгласно Приложение № 7;
4.7.3. Туризъм в размер на 6 000 лева, съгласно Приложение № 7.
4.8. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите разходи
по т.4.7.1, т.4.7.2 и т.4.7.3, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези
средства.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови
правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5
600 лева;
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 300 лева;
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложение № 8;
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на
средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.
6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по
образование, които имат право на заплащане на 100 % от транспортните разходи, съгласно
Приложение № 9;
7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз
съгласно Приложение № 10;
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020
г. и прогнозни показатели за 2021 и 2022 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните
взаимоотношения и финансирането съгласно Приложение № 11;
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно Приложение № 12;
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет за 2020 г. е
856918 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от
общината дълг
10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година в размер на 0
лева.
10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2020 г.
в размер на 490917 лева;
11. Определя максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. в размер до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години или 2548479 лева към края на годината.
12. Определя максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г. в размер до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години или 8494930 лева към края на годината.
13. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 1 969 877 лева. Приема план-график за
разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13 и Приложение №
13А;
14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани
през 2020 година в размер на 1 317 649 лева.
15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета на Общината :
16.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
16.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

в

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по
отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на
МФ.
17. Упълномощава Кмета:
17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се

нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените
им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в
края на годината.
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и
за съфинансиране на общински програми и проекти;
18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
разработят и представят в срок до 20 март 2020 година конкретни мерки за изпълнение на приетия
от Общински съвет бюджет.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община
Първомай за 2020 година.

Мотиви: В изпълнение на чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 и чл.27 ал.4 и
ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и
ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г., Постановление на Министерски съвет № 381
от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2020 година и чл. 34 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 Първомай.

Общ брой общински съветници – 21
Присъствали: 20
Гласували: За – 11
Против – няма
Въздържали се – 9

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

