ПРОТОКОЛ
от
публично обсъждане
на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2020г.,
проведено на 17.08.2021 г. от 14.00ч. в Пленарна зала на общината

Днес, 17.08.2021 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 2020
година. Присъстваха: Николай Митков – кмет на общината, Ана Николова – секретар на
общината, Ружди Салим – заместник-кмет, служители от Общинска администрация и
граждани.
Биляна Бонева – директор на Дирекция ,,ФАПО” откри и ръководи публичното
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.
Биляна Бонева даде думата на кмета, който направи кратко резюме относно
изпълнението на бюджета на общината за 2020 година. Той изтъкна, че обектите,
заложени в инвестиционната програма и текущите ремонти на Община Първомай за
2020г., в по-голямата си част са реализирани през бюджетната година. - ,,При план на
капиталовите разходи и текущите ремонти в размер на 2 708 545 лв., бяха отчетени
разходи в размер на 1 883 601 лв. Средствата, отпуснати за капиталови разходи по ПМСта в края на 2020г., бяха прехвърлени в новата бюджетна година за реализиране на
обектите. Редно е да се придържаме към бюджета, одобрен от Общинския съвет и да
спазваме строга финансова дисциплина, за да няма санкции от проверяващите
институции.”
Биляна Бонева: „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 31.12.2020 година.”
Изпълнението на общинския бюджет през 2020г. бе организирано чрез изпълнение
бюджетите на 16 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния
разпоредител – Община Първомай. Промените, които настъпиха в бюджета през 2020г.
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.
Бюджет 2020 година е приет с Решение № 21 на Общински съвет Първомай, взето
на 30.01.2020 година на обща стойност 21 778 701 лева. Към 31.12.2020 година общия
размер на бюджет 2020 година е на стойност 27 563 131 лева.
Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности е 17 252 715
лева при годишен план 16 834 415 лева, т.е. 102 %. Общата субсидия за държавни
дейности при план 13 918 597 лева е изпълнена на 13 918 597 лева, т.е. 100 %.
1

Получени са целевите трансфери в размер на 226 217 лева за компенсации на
транспортни разходи, които са изпълнени на 226 217 лева, т.е. 100 %.
Възстановени са временно ползваните към 31.12.2019 г. държавни приходи за
разплащане на местни разходи в размер на 614 457 лева.
Общата изравнителна субсидия с годишен план 2 042 700 лева е изпълнена на
2 042 700 лева, т.е. 100 %.
Целевата субсидия за капиталови разходи при план 780 000 лева е изпълнена на 780
000 лева, т.е. 100 %.
Имуществените данъци при план 1 811 000 лева са изпълнени на стойност 1 614
409 лева, т. е. 89 %.
Неданъчните приходи са изпълнени на стойност 2 690 435 лева при годишен план
3 649 801 лева. Изпълнението е 74 %.
Общия размер на разходите е 23 904 612 лева при план 27 563 131 лева, т.е. 87 %.
Изпълнението на разходите в държавни дейности е 15 981 695 лева при годишен
план 16 834 415 лева, т.е. 95 %.
Изпълнението на разходите в местни дейности е 6 993 455 лева при план 9 635 231
лева, т.е. 73 %.
Дофинансирането на делегирани от държавата дейности е на стойност 929 462 лева
при план 1 093 485 лева, т.е. 85 %.
Наличностите по сметките на общината към 31.12.2020 г. са както следва:
 бюджетна сметка – 3 098 234 лева;
 сметка за средствата от ЕС – 7 230 лева
 сметка за чужди средства – 189 204 лева;
След като се изказа, Биляна Бонева даде думата на присъстващите за въпроси и
изказвания.
Кметът Николай Митков поясни, че 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, до разглеждането му от
Общинския съвет, като изпратят становищата си в деловодството на общината.”
В залата нямаше желаещи за изказвания и въпроси.
С това публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на
община Първомай за 2020 година приключи.
17.08.2021г.
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