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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД,  

ПРОВЕДЕНО НА 31 януари 2020 год. 

…………. 

Т.4. Предложение № 60-00-16/17.01.2020 г., относно  приемане на бюджета, Плана за 

финансиране на капиталовите разходи за 2020 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните 

дейности за периода 2020 г. - 2022 г. на Община Благоевград. 

          Докл. - Владимир Пандев – Председател на КБФЕ 

 

 Присъстваха 40 общински съветници 

 В гласуването участваха 40 общински съветници 

Гласуването се извърши поименно 

Ивайло Златанов    - въздържал се 

Евгени Бибов     - въздържал се 

Кирил Илиев     - въздържал се 

Красимир Роячки    - против 

Йосиф Кочев     - въздържал се 

Давид Петров     - въздържал се 

Радослав Тасков    - за 

Владимир Таковски    - за 

Гергана Муртова    - за 

Славка Гелишева    - за 

Анна Николова- Мазурска   -  за 

Любен Милев     - за 

Гергана Бечванова- Янчева   - за 

Иван Станчев     - за 

Бисер Стойчев     - за 

Владимир Пандев    - за 

Рашко Динков     - за 

Васил Миладинов    -  за 

Георги Корчев     - за 

Валентина Шаркова    - за 

Андон Тодоров    - за 

Цветозар Балабанов    - за 

Соня Ставрева     - за 

Лилия Мечева     -  за 

Ивайло Червилов    - за 

Мехмед Вакльов    - за 

Исмет Узунов     - за 

Албина Анева- Томова  - отсъства 

Валери Манов     - за 

Калоян Ханджийски    - за 

Мирослав Чолев    - за 

Иван Ризов     - за 

Мария Гошева     - за 

Любомира Хамбарджийска   - за 

Благовест Стоицов    - за 

Кирил Ваклинов    - за 



Павлин Янкулски    - за 

Ясен Неделчев     - за 

Теодор Велчев     - за 

Христо Ковачки    - за 

Георги Иванов     - за 

 

„За” гласуваха 34 общински съветници, 1 „против” и 5 „въздържали се”. 

 На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС № 

381 от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 

година и 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 

Благоевград и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след проведено поименно гласуване, Общинският 

съвет прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС № 

381 от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 

година и 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 

Благоевград, Общински съвет  Благоевград: 

 

Р Е Ш И: 

 

  1. Приема бюджета на Община Благоевград за 2020 година, както следва: 

 

  

Наименование на показатели Параграфи 
Бюджет 

2020 

в това число 

държавн

и  местни  

Дофинан

-сиране 

I. 

 

 

Собствени приходи и помощи 01 - 46                        22424500 0 22424500   

1. 

 

Данъчни приходи 01 - 20                        11250000   11250000   

2. 

 

Неданъчни приходи           24 - 42                        11174500   11174500   

2.1. Приходи и доходи от собственост 24 3051000   3051000   

в 

т.ч. 

 - вноски от приходи на 

държавни/общински/предприятия 2401 0   0   

 - нетни приходи от продажба на 

услуги 2404 500000   500000   

 - приходи от наеми на 

имущущество .и земя 2405 и 2406                    2250000   2250000   

2.2. Приходи от такси          25 - 27                        6943000   6943000   

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28 760000   760000   

2.4. Други неданъчни приходи   36 - 37 и 41 - 42              -279500   -279500   

2.5. Постъпл.от прод.на нефинансови 40 с изключение 700000   700000   



активи на 4071            

3. 

Помощи и дарения и друго 

безвъзмездно ползване 45 0   0   

4. 

Помощи и дарения и 

др.безвъзмездно ползване от 

чужбина 46-48                          0   0   

II. 
Разходи                    

01 - 57; 00-98 

(9700) 73624951 45931324 26256682 1436945 

1. 

Заплати и възнаграждения за 

персонал нает по трудово и 

служебно правоотношение 01 40695377 35830023 4165354 700000 

2. 

Други възнаграждения .и плащания 

за персонал 02 1423778 497763 697400 228615 

3. Осигурителни вноски         05 и 08                        7251813 5991547 988266 272000 

4. Tекуща издръжка             10; 19; 46                         17984697 2627144 15230523 127030 

5. Лихви                       21 - 29                        156000   156000   

6. Социални разходи, стипенди  39 - 42                        762949 368949 394000   

в 

т.ч. 
- стипендии 

40 285131 255131 30000   

7. Субсидии                     43 - 45; 49                    884798 587798 285000 12000 

8. Придобиване на нефинансови  51 - 54                        4465539 28100 4340139 97300 

    
      

III. 
Трансфери(субсидии,вноски 

30 - 31; 32; 60 - 

67; 69; 74 - 78 51434654 44061554 7373100   

1. 

Субсидии/вноски от/за централния 

бюджет   30 - 31; 60                    45749654 44061554 1688100   

2. 
Други трансфери            

 32; 61- 67;74 - 

78             5685000   5685000   

в 

т.ч. 
- временни безлихвени заеми 

74 - 78                        7635000   7635000   

IV. Финансиране     70 - 98                        -234203 1938268 -2172471 0 

1. 

Външно финансиране          

 80 - 

82;9201;9521/95

22;9528,29 0   0   

2. Придобиване на дялове,акции 70 0   0   

3. Възмездни средства          71 - 73 и 79                   0   0   

4. Приватизация               9000 0   0   

5. 

Покупко-продажба на 

държавни/общински ценни книжа 91 0   0   

6. 
Друго вътрешно финансиране 

83 - 86; 88; 9202; 

93          -2923959   -2923959   

  - операции по вътр.дълг и финан 83 - 86 и 9202                 -2730000   -2730000   

  - друго финансиране             88 87 и 93                     -193959 -68498 -125461   

7. 

Суми по разчети за поети 

осигурителни внски и данъци 89 0   0   

8. Наличности в началото на периода от 9501 до 9506                   2689756 1938268 751488   

 

 2. Утвърждава разходите за делегирани от държавата дейности съгласно Приложение № 

1  

 3. Утвърждава разходите за местни дейности съгласно Приложение № 2 



 4. Утвърждава разходите за държавни дейности, дофинансирани със местни приходи 

съгласно Приложение № 3.  

  5. Утвърждава разпределението на разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и 

други плащания на персонала, без звената в системата на училищното и предучилищно 

образование, които прилагат делегиран бюджет, съгласно Приложение № 4. 

  6. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на общината, 

изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо. 

  7. Приема План за капиталови разходи за 2020 г.  в размер на  4 462 439 лева, 

финансирани от: 

ОБЩО:     4 462 439 

В т.ч. 
   Целева субсидия за капиталови разходи 1 348 000 

Преходен остатък от целева субсидия за КР от 2019 година 11 926 

Финансиране от приходи по §§ 40-00 "Постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи"  616 113 

Преходен остатък от Д.Д.Д. 25 000 

Собствени приходи 2 461 400 

  

 по обекти и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5 – План за 

финансиране на капиталовите разходи за 2020 година;  

 7.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи по обекти, 

съгласно Приложение № 5.1. 

   7.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.2  

 8. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата 

дейности във функция „Образование” с изключение на училищата, които прилагат система на 

делегирани бюджети, в рамките на средствата, определени по стандартите.  

 9. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата 

дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (без читалищата) в рамките на 

средствата, определени по стандартите. 

   10. Кметът на общината определя числеността и структурата на местните дейности, 

финансирани от бюджета на общината. 

 11. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, по бюджета на общината за 2020 г., 

както следва: 

 11.1. Помощи по решение на Общински съвет, в размер на 100 000 лв., отразени в 

бюджета на местна дейност “Общинска администрация”. 

 11.2. Средства в размер на 30 000 лева за еднократно финансово подпомагане за 

новородено трето дете в семейството, съгласно утвърдени критерии, отразени в бюджета на 

дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ 

         11. 3. Разходи за подпомагане на погребения, в размер на 14 000 лв., отразени в бюджета 

на местна дейност ”Обреден дом”. 

         11.4. Общински съвет дава съгласие да бъдат подпомагани разходите за погребения на 

самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални 

услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. 

         11. 5. В помощта по разходите за погребения се включват издаване на смъртен акт, 

некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба на обща 

стойност до 130 лв. 

11.6. Разходи за членски внос в размер на 39 500 лева, както следва : 



 на Община Благоевград в размер на 38 000 лв., отразени в 

бюджета на  местна дейност  “Общинска администрация” и 

„Водоснабдяване и канализация“.  

 на Общински съвет в размер на 1 500 лв., отразени в бюджета на  

местна дейност  “Общински съвет“.  

11.7. Средства за организиране на спортни мероприятия в община Благоевград, съгласно 

“Спортен календар за 2020 г.” - в размер на 100 000 лв.; 

11.8. Субсидия за подпомагане на спортни клубове на територията на община Благоевград 

в размер на 120 000 лв.; 

11.9. Субсидия в  размер на 150 000 лв. за финансиране на ДЮШ на общински футболен 

клуб „Пирин“.  

 11.10. Субсидия за Туристическо дружество „Айгидик”– Благоевград в размер на 15 000 

лв. 

 11.11. Средства за реализация на общински програми и планове в размер на 188 000 лв., 

планирани в дейностите за подкрепа и личностно развитие на децата, в това число:  

 Общинска програма на детето – 100 000 лв.  

 Общинска програма за подпомагане на деца с изявени дарби, спечелили 

призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и други –  

50 000 лв. 

 Общинска програма за интеграция на етническите малцинства – 38 000 

лв. 

 Общинска програма за подпомагане на двойки с репродуктивни 

проблеми – 200 000 лв. 

11.12.Средства за изпълнение на програмата на Общински съвет по наркотични 

вещества в размер на 7 000 лв. 

 11.13. Средства за изпълнение на Общинска програма за борба с полово предавани 

болести, ХИВ и СПИН – 13 000 лв.  

 11.14. Средства за изпълнение на програмата за превенция на трафика на хора – 5 000 

лева 

 12. Приема следните лимити за разходи: 

 12.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 

дейности в размер до 3 % върху плановите средства за основни работни заплати на лицата, 

назначени по трудово правоотношение, съгласно Постановлението за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2020 година.  

 12.2. Определянето, разходването и отчитането на средствата по т. 12.1 се извършват, 

чрез съответните бюджети, в рамките на бюджетната година. Сумата включва дължимите 

осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация. 

 12.3. Средствата за СБКО по т. 12.1, както и припадащите се осигурителни вноски и 

данъци, за персонала в делегираните държавни дейности, финансирани по единни разходни 

стандарти, се планират и отчитат по съответните параграфи от Единната бюджетна 

класификация в зависимост от естеството и характера на плащанията. 

 12.4. Определя лимит за представителни разходи и международна дейност на кмета на 

общината в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация“. 

 12.5. Определя лимит за представителни разходи и международна дейност на общински 

съвет в размер до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация“. 



 13. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски за 

пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност, и 

за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва: 

 13.1.  Касиери и домакини от детските заведения – филиали в селата: с. Покровник, с. 

Изгрев, с. Зелен дол, с. Церово с. Рилци. 

 13.2.  Работещите в бюджетна дейност “Дом за пълнолетни лица с деменция“ в с. 

Падеш. 

 13.3. Разходите се компенсират в размер до 100 на сто от стойността на билета. 

 13.4. Упълномощава Кмета на общината да одобри поименен списък на лицата, имащи 

право на транспортни разходи  

 13.5. Утвърждава извършването на транспортни разходи за кметските наместници, от 

местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места.  

 13.6.Упълномощава Кмета на общината да определи вида на разхода и начина на 

отчитане, в съответствие с утвърден график на работа и осигурен обществен транспорт. 

 13.7.Транспортните разходи се извършват в рамките на средствата по бюджетните 

сметки, не се считат за социални и се отчитат въз основа на документи, удостоверяващи 

извършването им. 

 14.  Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.  

  15. Одобрява параметри по чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси, както следва: 

  15.1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в размер до 

15 000 000 лева.  

  15.2. Максималният размер на общинските гаранции да не надвишава 5 на сто от 

общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия, по последния годишен отчет за 

изпълнението на бюджета на общината или 4 150 000 лева към края на 2020 година. 

  15.3. Лимит за поемане на нов дълг през 2020 г. се определя в размер до 8 700 000 лв.  

  15.4. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 година, в размер на 55 218 000 лева, като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15% от средно годишния размер на разходите за 

последните четири години, или 10 829 000 лева. 

  15.5. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

2020 година, в размер на 55 218 000 лева, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средно годишния размер на разходите 

за последните четири години, или 36 096 000 лева. 

  15.6. Одобрява размера на просрочените вземания и задължения към 31.12.2019 г и 

размера на просрочените вземания и задължения, които се предвижда да бъдат 

събрани/разплатени през 2020 година съгласно Приложения № 9.1 и № 9.2. 

  15.7. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 година – 

2022 година съгласно Приложение № 8.  

  15.8. Приема индикативен годишен разчет за капиталовите разходи, финансирани със 

средства от Европейския съюз, средства от други международни програми и договори и 

планираните трансфери за съфинансиране на същите, съгласно Приложение № 6.1. 

  15.9. Приема индикативен годишен разчет на планираните трансфери за съфинансиране 

на проекти по програми на ЕС и други международни програми и договори през 2020 г. 

съгласно Приложение № 6.2. 

  16. Одобрява разпределението на средствата от преходния остатък от 2019 година по 

бюджета на общината за 2020 година съгласно Приложение № 10. 

  17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

   17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

  17.2. В частта за дейностите, финансирани с местните приходи – между утвърдените 

разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, в рамките на общия утвърден 

размер на разходите в бюджета за 2020 година за местни дейности и делегирани държавни 

дейности, дофинансирани с местни приходи.  



   17.3. Да извършва компенсирани промени между показатели за капиталовите разходи, 

както и между отделни обекти, финансирани със собствени бюджетни приходи и от целевата 

субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в рамките на 

бюджетната година. 

 18. Възлага на кмета:  

 18.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с 

бюджет от втора степен.  

 18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

 18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението му. 

 18.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

 18.5. Да разработи разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на 

Министерство на финансите.  

 19. Упълномощава кмета: 

 19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет за авансови, междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 19.2. Да пренасочва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че 

не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 

определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините 

фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на 

средствата в края на годината. 

 19.3. Да определя реда и условията, при обстоятелства по т. 19.1 и 19.2, както и срока за 

възстановяването им. 

 19.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

 19.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 19.6. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетните организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината, при нарушение на бюджетната дисциплина до 

неговото преустановяване. 

 19.7. С постъпилите в бюджета на общината приходи от дейността на  културните 

институции - ФА „Пирин“, Биг-бенд, Камерна опера и Куклен театър, да актуализира бюджета 

им по приходната и разходната част, въз основа на представено от ръководителя предложение 

за разпределение на средствата по бюджетни параграфи. Кметът на общината внася в общински 

съвет информация за извършените промени в бюджета за всяко тримесечие. 

 20. Утвърждава текущите разчети на разходите, финансирани с местни приходи в 

размер до 90 %, извън разходите за персонал и тези, за които се прилага процедура за възлагане 

по ЗОП.  

 21. Средствата за финансиране на дейностите с местни приходи се предоставят в размер 

до размера на утвърдените средства, в рамките на постъпленията на приходите за тях, по 

бюджетната сметка на общината. 

 22. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, 

да разпределят бюджета по параграфи и тримесечия и да го представят в отдел „Бюджет“ при 

община Благоевград. 

 23. Задължава директорите на учебни заведения, регионална библиотека, регионален 

музей и читалища, да публикуват тримесечно на интернет страницата си утвърдения им 



бюджет и отчет за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница да подават 

информация за публикуване на страницата на общината. 

 24. Директорите на учебните заведения да предоставят тримесечно информация за 

изпълнение на бюджета им на общо събрание на служителите, на училищното настоятелство и 

на обществените съвети. 

 25. На основание чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата 

на Община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества се 

определя дивидент за общината в размер на 90 на сто от печалбата, с изключение на 

заведенията за болнична помощ, след данъчното облагане по годишния счетоводен отчет за 

2019 година на едноличните търговски дружества със 100 на сто общински капитал. 

Дивидентът се внася до 31.05.2020 година. 

 26. В случай на осигуряване на средства от Министерски съвет, Министерство на 

финансите, отрасловите министерства и други външни източници, за  финансиране  на обекти  

от капиталовата програма, Общински съвет - Благоевград упълномощава Кмета на община 

Благоевград да извърши последващи корекции на бюджета на община Благоевград и  

капиталовата програма за 2020 година, като в рамките на получените средства включва 

допълнителни обекти за финансиране от  Приложение № 11. 

 27. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

……… 

АНДОН ТОДОРОВ 

Председател на Общински съвет Благоевград 


