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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Бюджетът за 2020г. на Община Първомай, приет с Решение № 21 от 30.01.2020г. на 
Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 41 от 31.03.2020 година на Общински 
съвет Първомай, изменено с Решение № 104 от 30.09.2020 година на Общински съвет 
Първомай е съобразен с целите и приоритетите на Общината за устойчиво, балансирано 
развитие, подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище и 
повишаване ефективността на местните власти. 

Финансово-икономическия анализ по текущото изпълнение на Бюджета към 30.11.2020г. 
показва, че са настъпили изменения в предвидените обекти и дейности, заложени в Бюджет 
2020г. Във връзка с успешното приключване на бюджетната година, се налага извършване на 
вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет бюджет за 
текущата година. 

С приемането на промените ще се постигне осигуряване на необходими средства, чрез 
компенсирани промени в рамките на собствения бюджет от местни средства. Промените са 
както следва: 

1. Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2020 г.  

2. Запазва общата стойност на разхода на бюджета на община Първомай за 2020 г., като 
обстоятелствата, налагащи вътрешно компенсираните промени в разходната част на бюджета 
са: 
- предложените промени в инвестиционната програма и текущи ремонти за 2020г., изразяваща 
се в намаление на обща стойност в размер на 14 729 лева, както и намаляването на 
гласуваното с началния Бюджет за 2020 г. дофинансиране за „Дом за пълнолетни лица с 
физически увреждания“ село Езерово, в размер на 9 000 лв., поради не осъществяване на 
дейностите, за които е било предвидено, се пренасочват за увеличаване разходите за текуща 
издръжка (в т.ч. Разходи за вода, горива и енергия и Текущи ремонти на автомобили, 
автовишка и ел. мрежа) в дейностите „Общинска администрация“, „Домашен социален 



патронаж“, „Водоснабдяване и канализация“, „Осветление на улици и площади“, увеличаване 
субсидията на спортни клубове и осигуряване на средства за консултантски услуги, за 
подготовка на документи при кандидатстване по проекти. 

Горните предложения  за преразпределяне разходите за текущи издръжки, инвестиции и 
субсидии за организации с нестопанска цел, са подробно изложени съгласно Приложение № 2.  

3. Поради настъпили изменения в предвидените обекти, подробно посочени в Приложение № 
3 се налага увеличение на капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2020 г. с 1 386 
лева и намаляване на текущите ремонти с 16 115 лева.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 във връзка  ал. 1, т. 6, чл. 27 ал. 4 и 
ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона 
за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на община Първомай, предлагам на Общински съвет Първомай да 
вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Изменя Решение № 21 от 30.01.2020 година на Общински съвет Първомай, изменено с 
Решение № 41 от 31.03.2020 година на Общински съвет Първомай, изменено с Решение № 104 
от 30.09.2020 година на Общински съвет Първомай както следва: 

     1.1.Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2020 г.  

     1.2.Преразпределя разходите за текущи издръжки, инвестиции и субсидии за организации с 
нестопанска цел, като запазва общата стойност на разхода съгласно Приложение № 2; 

1.3.Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2020 г. с 1 386 лева и 
намалява текущите ремонти с 16 115 лева съгласно Приложение № 3. 

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид гореизложените мотиви в докладната и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и 
чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Първомай. 

Приложение:
1. Приложение № 2 – Разходи 
2. Приложение № 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 

ВНОСИТЕЛ:  
НИКОЛАЙ  МИТКОВ 
Кмет на община Първомай


