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П Р О Т О К О Л 
от  

публично обсъждане 

на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай 

за 2021г., проведено на 17.08.2022г. от 13.30ч.  

в Пленарна зала на общината 

 

  

     Днес, 17.08.2022 година от 13.30 часа в Пленарна зала на общината се проведе 

публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община 

Първомай към 31.12.2021 година.  

     Присъстваха: Николай Митков – кмет на общината, Ана Николова – секретар на 

общината, Биляна Петрова – директор на Дирекция ФАПО,  Антония Мазнева – директор 

на Дирекция ОСУТПП и служители от Общинска администрация. 

     Биляна Петрова – Директор на Дирекция ФАПО откри и ръководи публичното 

обсъждане, провеждащо се 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 Петрова даде думата на кмета, който направи кратко резюме относно 

изпълнението на бюджета на общината за 2021 година. Той изтъкна, че обектите, 

заложени в инвестиционната програма и текущите ремонти на Община Първомай за 2021 

година, в по-голямата си част са реализирани през бюджетната година. - ,,При план на 

капиталовите разходи и текущите ремонти в размер на 5 501 752 лв., бяха отчетени 

разходи в размер на 4 186 338 лв. Средствата, отпуснати за капиталови разходи по ПМС-

та в края на 2021 г., бяха прехвърлени в новата бюджетна година за реализиране на 

обектите. Задължително е да се придържаме към бюджета, одобрен от Общинския съвет 

и да спазваме строга финансова дисциплина, за да няма санкции от проверяващите 

институции. Ситуацията е трудна не само в общините, но и в държавата, но хората имат 

големи очаквания към нас и ние трябва да се стремим да ги удовлетворим.”- каза кметът. 

     Биляна Петрова предложи на вниманието на присъстващите отчета за касовото 

изпълнение на бюджета на Община Първомай към 31.12.2021 година: ,,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 № 07/31.12.2021г. 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 31.12.2021 година, 

както и на годишните оборотни ведомости за 2021 година на общините. Изпълнението 

на общинския бюджет през 2021 година беше организирано чрез изпълнение бюджета на 

първостепенния разпоредител – Община Първомай и бюджетите на 15 второстепенни 

разпоредители, от които Поделение „Образование и култура“, гр. Първомай, Дом за 
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пълнолетни лица с физически увреждания - с. Езерово и 13 училища на територията на 

Община Първомай. 

     Бюджет 2021 година е приет с Решение № 146 на Общински съвет - Първомай, взето 

на 25.02.2021 година на обща стойност 25 245 094 лева. Към 31.12.2021 година общия 

размер на бюджет 2021 година е в размер на 36 726 188 лева. Увеличението е в размер на 

11 481 094 лева и е в резултат на корекции от МФ, МТСП, ПУДООС, Областна 

администрация, постъпили приходи от лихви, наеми, дарения и решения за актуализации 

на ОбС. 

     Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности е 20 655 737 лева 

при годишен план 20 491 308 лева, т.е. 100,8 %. 

     Общата субсидия за държавни дейности при план 16 339 702 лева е усвоена на 100 %, 

т.е. 16 339 702 лева. 

     Получени са целевите трансфери от ЦБ в размер на 397 135 лева за делегирани 

държавни дейности. Получени са други трансфери между бюджети за държавни 

дейности в размер на 2 495 526 лева. 

     Общата изравнителна субсидия с годишен план 2 217 000 лева е изпълнена на 2 217 

000 лева т.е. усвоена на 100 %. 

     Целевата субсидия за капиталови разходи при план 876 400 лева е изпълнена на 876 

400 лева, т.е. 100 %. 

     Получени са целевите трансфери от ЦБ в размер на 4 355 157 лева за местни дейности, 

получени са други трансфери между бюджети за местни дейности в размер на 1 496 080 

лева. 

     Имуществените данъци при план 1 805 136 лева са изпълнени на стойност 1 713 280 

лева, т. е. 95 %. 

     Неданъчните приходи са изпълнени на стойност 2 896 164 лева при годишен план 3 

280 678 лева. Изпълнението е 88 %.  

     Общия размер на разходите е 29 937 933 лева при план 36 726 188 лева т.е. 82 %. 

     Изпълнението на разходите в държавни дейности  е 18 807 748 лева при годишен план 

20 491 308 лева, т.е. 92 %. 

     Най-голям относителен дял в държавните разходи има функция „Образование” – 67,4 

% следвана от „Социално осигуряване и грижи” – 19,9 % и „Общи държавни служби” – 

7,3 %. 

     Разходите общо в държавни дейности са 18 807 748 лева при изпълнение на 

приходната част – 20 655 737 лева. Към 31.12.2021 година има налични парични средства 

за делегираните от държавата дейности на стойност 1 847 989 лева.  

     Изпълнението на разходите в местни дейности е 10 056 365 лева при план 14 763 957 

лева, т.е. 68 %. Разходите в местни дейности са както следва: 

     Най-голям относителен дял в местните разходи заема функция  „Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда” – 45,4 %. 

     Дофинансирането на делегирани от държавата дейности е на стойност 1 073 820 лева 

при план 1 470 923 лева, т.е. 73 %. 

     Най-голям относителен дял в дофинансирането заема функция „Образование”– 54,9 

% следвана от „Общи държавни служби” – 22,5 %. 
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     При изпълнение на приходите за отчетния период 15 862 144 лева, разхода в местни 

дейности е на стойност 10 056 365 лева и за дофинансиране на държавни дейности с 

местни приходи 1 073 820 лева. Към 31.12.2021 г. година има налични парични средства 

в местни дейности в размер на 4 731 959 лева. 

     Наличностите по сметките на общината към 31.12.2021 г. са както следва: бюджетна 

сметка – 6 579 948 лева; сметка за средствата от ЕС – 12 845 лева; сметка за чужди 

средства – 379 445 лева.” 

     В заключение Биляна Петрова каза, че годишният отчет е представен в 

Министерството на финансите и Сметна палата. Предстои внасянето му в Общинския 

съвет за сесията през месец август. 

     След като се изказа, Биляна Петрова даде думата на присъстващите за въпроси и 

изказвания. 

     В залата нямаше желаещи за изказвания по темата. 

     С това публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на 

Община Първомай за 2021 година приключи. 

 

 

 

 

     17.08.2022г.      Протоколист:        /П/ 

                                                                                                                    /Д. Мирчева/ 


