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ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2020 година; 
                  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година; 
                  Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2020 

година; 
                  Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и 
текущи ремонти за 2020 г.; 
                  Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. и 
дълга на лицата по чл. 8а от закона за общинския дълг. 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9 от 
Закона за общинския дълг и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ    

РЕШИ : 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. по прихода и разхода по 
функции и дейности, както следва :  

1.1.По прихода –  27 563 131 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

1.2.По разхода –  27 563 131  лв. /съгласно Приложение № 2/ . 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., както следва: 

2.1.По прихода –  23 904 612 лв. /съгласно Приложение № 1/; 

   2.2.По разхода –   23 904 612 лв. /съгласно Приложение № 2/. 

 3. Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 2 551 256
лева и на текущите  ремонти  в размер на 157 289 лева. /съгласно Приложение № 3/ 



  4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 1 728 380 лева и на 
текущите  ремонти в размер на 155 221 лева. /съгласно Приложение № 3/ 

  5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2020 
г. /съгласно Приложения № 4 / 

                6. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 
2020 година и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно приложение № 5  
/ по образец на Министерство на финансите  Приложение № 15 / 

                7. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на 
Община Първомай за 2020 година. 

Мотиви: В изпълнение на законовите изисквания и задължения, всяка година, Кметът 
на общината изготвя годишен отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, 
придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от 
общинския съвет. Настоящата докладна е за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на 
Община Първомай за 2020 година.  

Съгласно законовите основания, Общински съвет осъществява контрол и приема отчета 
за изпълнението на бюджета. Решението се взема с мнозинство повече от половината от общия брой 
на съветниците, като гласуването е поименно и се отразява в протокола.  

     Приложение:
1. Доклад за финансово-икономическото състояние на Община Първомай към 31.12.2020 г. 
2. Приложение № 1 - Приходи 
3. Приложение № 2 - Разходи 
4. Приложение № 3 - Инвестиционна програма и текущи ремонти  
5. Приложение № 4 - Отчет на сметките за средства от Европейски съюз към 31.12.2020 г. 
6. Приложение № 5 - Отчет на общинския дълг на Община Първомай към 31.12.2020 г. 
7. Копие на Протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджета на Община Първомай 

за 2020 година. 
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