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П Р О Т О К О Л 

от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай 

за 2019 г., проведено на 18.08.2020 г. от 14.00 ч в Пленарна зала на общината 

Днес, 18.08.2020 г. от 14.00 ч в Пленарна зала на общината се проведе публично обсъждане на 

годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Първомай за 2019 година. Присъстваха: Хр.Вълчев-

председател на ОбС, Р.Ставрева-зам.кмет, изпълняващ функциите на кмет на общината съгл.Заповед № РД-

15-480/06.08.2020 г., Р.Салим-зам.кмет, служители от Общинска администрация, граждани. 

Председателят на Общинския съвет Христо Вълчев откри и ръководи публично обсъждане, което се 

провежда на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.50 от Наредбата 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. 

Председателят даде думата на Б.Бонева-директор на дирекция ФАПО да запознае присъстващите с 

изпълнението на бюджета на общината за 2019 г. 

Б.Бонева – директор на дирекция ФАПО: „В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на Вашето внимание 

информация относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай към 31.12.2019 

година.  

Изпълнението на общинския бюджет през 2019г. бе организирано чрез изпълнение бюджетите на 16 

второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – Община Първомай. Промените, 

които настъпиха в бюджета през 2019г. са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския 

бюджет, предоставени целеви трансфери от министерства и агенции, безвъзмездни помощи и дарения, 

както и такива по Решение на Общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет.  

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен 

съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към 

Министерство на финансите – ДДС № 06/23.12.2019г. за изготвянето и представянето на отчетите за 

касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди 

средства към 31.12.2019г., както и на годишните оборотни ведомости за 2019г. на общините.  

Бюджет 2019  година е приет с Решение № 383 на Общински съвет Първомай, взето на 28.02.2019 

година на обща стойност  17 643 414 лева. Към 31.12.2019 година общия размер на бюджет 2019 година е  

на стойност 20 602 231 лева. Изпълнението на  приходите  в  делегираните от държавата  дейности е   13 560 

235 лева при годишен план 13 182 836 лева, т.е. 99,7 %. Общата  субсидия за държавни дейности при план 

11 744 673 лева е изпълнена на 11 744 673 лева т.е. 100%.“ 

           Получени са целевите трансфери в размер на 256 109 лева за компенсации на транспортни разходи, 

които са изпълнени на 100 %. 

Възстановени са временно ползваните към 31.12.2018 г. държавни приходи за разплащане на местни 

разходи в размер на 549 587 лева. 

Общата изравнителна субсидия с годишен план  1 942 700 лева е изпълнена на 1 942 700 лева т.е. 100 %. 



Целевата субсидия за капиталови разходи при план 708 000 лева е изпълнена на 100 %. 

      Имуществените данъци при план 1 881 516 лева са изпълнени на стойност 1 567 002 лева, т. е. 83 %. 

Неданъчните приходи са изпълнени на стойност 2 309 460 лева при годишен план 2 760 232 лева. 

Изпълнението е 84 %. 

Общия размер на разходите е 18 722 326 лева при план 20 602 231 лева, т.е. с 10 % по-малко.

     Изпълнението на разходите в държавни дейности  е 12 532 553 лева при годишен план 13 182 836 лева, 

т.е. 95 %.  

     Изпълнението на разходите в местни дейности е 5 497 628 лева при план 6 467 277 лева, т.е. 85 %.  

    Дофинансирането на делегирани от държавата дейности е на стойност 692 145 лева при план 952 118 

лева, т.е. 73 %. 

    Наличностите по сметките на общината към 31.12.2019 г. са както следва: 

- бюджетна сметка – 1 865 738 лева; 

- сметка за средствата от ЕС – 33 953 лева; 

- сметка за чужди средства – 943 лева. 

Хр.Вълчев даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания. 

Т.Кирякова постави въпроса – има ли интерес от страна на гражданите и постъпили ли са писмени молби 

или становища от граждани в деловодството на общината относно предложения отчет на бюджета и с какви 

задължения към момента е общината? 

Р.Ставрева отговори на поставения въпрос, че до момента няма постъпили такива. Това е отчет на вече 

минал бюджет и за това активността на гражданите е по-ниска. 

Б.Бонева отговори, че относно задълженията това е справка, която можем да предоставим по-късно. Други 

мнения нямаше.  

Нямаше повече желаещи за изказвания и въпроси. 

Хр.Вълчев:  «С днешното публично обсъждане не приключва разглеждането на отчета на  бюджета. Той 

предстои да бъде входиран в деловодството на Общинския съвет, да бъде разгледан в комисиите, където 

чрез общинските съветници гражданите също биха могли да изразят становища. Писмено могат все още до 

разглеждането му от Общинския съвет да изпратят становища в деловодството на общината.»  

С това публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Първомай за 2019 

година приключи. 

18.08.2020 г.         Протоколист:   /П/ 

                / Н. Йорданова / 


