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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД 

 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

 

от Атанас Станкев Камбитов – Кмет на Община Благоевград 
 
 
 

Относно: Текущото изпълнение на бюджета на Община Благоевград 
към 30.06.2013 година.  

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

          
         В изпълнение на чл.54, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Благоевград, Ви предоставям годишен отчет за  изпълнението на бюджета 
на Община Благоевград към 31.06.2013 година. 

 
Бюджетът на Община Благоевград е приет с Решение № 47 /27.02.2013 

г. на Общински съвет Благоевград. 
 
Началният бюджет на общината е в размер на        44 161 645 лева  

 
В това число:                                                                    
По прихода 
 Приходи за делегирани държавни дейности - 22 965 532 лева; 
 Приходи за местни дейности       -    21 196 113 лева; 



                                                                                            
По разхода 
1. Разходи за делегирани  държавни дейности   -        22 965 532 лева.         
2. Разходи за делегирани държавни  дейности, дофинансирани с 
 местни приходи       -            436 862 лева. 
3. Разходи за местни дейности      -        20 759 251лева.         

      
Уточненият бюджет към 31.06.2013 г. е в размер на     46  999 739 лв.  
В приходната част на бюджета: 
Приходи за държавни дейности       25 675 151 лв. 
Приходи за местни дейности      21 324 588 лв. 
 
В разходната част на бюджета: 
1. Разходи за делегирани  държавни дейности   -        25 675 151 лева.         
2. Разходи за делегирани държавни  дейности, дофинансирани с 
 местни приходи       -              548 964 лева. 
3. Разходи за местни дейности      -         20 775 624 лева.          
 
Анализ на приходите в бюджета на община Благоевград към 

30.06.2013г. 
За отчетния период приходната част на бюджета на община 

Благоевград  е увеличена спрямо началния бюджет с 2 838 094 лева, както 
следва:  

 Приходите за делегираните държавни дейности са увеличени 

с  2 709 619 лева, на основание писма на  Министерство на 

финансите и другите министерства. 

 Приходите за местни дейности са увеличени с 128 475 лева. 
 

Изпълнението на приходите за  делегираните държавни дейности  е в 
размер на  14 949 013 лева, което представлява 58 % от уточнения годишен 
план.  

Изпълнението на приходите за финансиране на местни дейности е в 
размер на 14 670 707 лева и представлява 69 % спрямо уточнения план към 
30.06.2013 г. 

Изпълнението на приходите за местни дейности по вид приход, е както 
следва: 

1. Данъчни приходи 
Постъпленията от данъчните приходи за отчетния период са  в размер 

на 3 007 334  лева, което е 61  % от годишния план.   
-  Приходите от данък върху недвижимите имоти са в размер на 1 103 

852 лева, което е 71 % от планираните за 2013 година. 
  

  -  Изпълнението на приходите от данъка върху превозните средства е в 
размер на 1 433 610  лева и е 65  % от планираните средства. 



 
    - Изпълнението на приходите от данъка върху приходите при 
придобиване  на имущество по дарения и възмезден начин е 322 068 
лева и е 34  % от заложените в бюджета. 
    -  Изпълнението на приходите от туристическия данък е в размер на 
19 342 лева и е 64 % от планираните средства. 

 
2.1. Неданъчните приходи в отчета към 30.06.2013 г. са в размер на 

5 842 477   лева, което е 59 % от годишния разчет. С най голям относителен 
дял в тази група приходи са приходите от общински такси , което се дължи 
на високия процент на изпълнение на приходите от такса битови отпадъци. 
 2.2. Приходи от продажба на нефинансови активи 
 Постъпленията от продажба на общинска собственост са  324 018 
лева:  от продажба на земя – 264 207 лева, от продажба на сгради – 2 400 лв. 
и от ОПС  – 57 411 лева. 
 2.3. Приходи от концесии 
 Приходите от концесии  са в размер на 83 535  лева, което е 27 %  от 
приходите по план. 
 2.4. Внесено ДДС и други данъци върху  продажби и върху 
приходите от стопанска дейност  
 Внесените данъци към 30.06.2013 година, с които се намаляват 
собствените приходи,  са в размер на 383 827 лева. 
 2.5. Приходи от глоби, санкции и лихви: 
        Приходите от глоби, санкции и лихви  са в размер на 227 639 лева и са 
46 % от заложените в бюджета. 
 2.6. Предоставени трансфери 
        От собствените средства са извършени плащания, представляващи 
собствено финансиране по проекти  в размер на 182 043 лева. Средствата са 
предоставени като трансфер /в намаление на собствените приходи/. 
 
  Към 30.06.2013 година предоставените заеми от собствените 
приходи за финансиране на проекти по оперативни програми  са в 
размер на 547 469 лева. 
 

II. Изпълнение на разходната част на бюджета 
 
За финансиране на дейността на общината към 30.06.2013 г. са 

изразходвани 19 792 023 лева, което представлява 42 % от уточнения 
бюджет за 2013 г. 

  
Разходи за държавни дейности 

 
Разходите за делегираните държавни дейности се определят въз 

основа на стандарт за издръжка на тези дейности, утвърден от МС.  



Разходите за държавни дейности са  в размер на 11 733 648 лева или 
46  % от заложените такива . 

Разходите за функция „Образование“ са в размер на 46% от бюджета 
за дейностите. Възстановени са средства в размер на 64 883 лева на МОНМ 
за издръжка на професионалните гимназии за м.януари. 

Разходите за здравеопазване са в размер на 748 993 лева или 42 % от 
бюджета за 2013 г. 

За дейностите в социалната сфера са изразходвани средства в размер 
на 1 159 474 лева, или 47 % от бюджета за функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“. 

Разходите за държавните  културни  институции са 503 582 лева или 
48 % от бюджета им. 

 
 Разходи за местни дейности  
 Разходите за местни дейности са в размер на 7 815 252 лева и 
представляват 38 % спрямо уточнения план. 
 Разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения за 
персонала са в размер на 1 313 578 лева и  са 46 % от годишния план;  за 
текуща издръжка  5 319 755 лева – 36 %  и капиталови разходи  - 1 181 919 
лева, което е 40 % от заложените средства за тях. 
 
 Изпълнението на разходите за Общи държавни служби е 40 % от 
бюджета им. 
 За дейностите от  функция „Образование“ са изразходвани 969 619 
лева или 43% от заложените 2 255 910 лева; за Дневни детски ясли са 
изразходвани 263 515 лева от заложените 694 483 лева или 38 %, за 
дейностите в социалната сфера, финансирани с местни приходи са 
изразходвани 182 018 лева, или 42% от заложените за издръжката им. 
 За дейностите от направление Култура са изразходвани 1 682688 лева, 
което е 46 % от бюджета за тях. 
 За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са 
изразходвани 841 347 лева или 47 % от заложените 1 781 970 лева. 
 

Разходи за делегирани държавни дейности , дофинансирани с 
местни приходи. 
  Заложените средства в бюджета за тези дейности са в размер на 
548 964 лева, като изпълнението им е 243 123 лева или 44 %.  
 
 
Д-р Атанас Камбитов 
Кмет на община Благоевград 
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