
Д О К Л А Д  

 

За проекта на бюджет и инвестиционна програма на община 

Благоевград за 2021 г. 

 

Проектът на бюджета на община Благоевград за 2021 година е съобразен с 

икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния 

бюджет за 2021 година, Решенията на МС за приемане на стандарти за 

делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 

2021 година, наредбите, приети от Общински съвет – Благоевград, с които са 

определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, 

администрирани от община Благоевград, тенденцията в развитието на  

собствените приходи. 

Проектът на бюджет на община Благоевград за 2021 година е в размер на 

91,2 млн. лева. Средствата в проекто-бюджета са разпределени, както следва: 

 за делегирани държавни дейности -  56,6 млн. лева  

 за местни дейности и делегирани държавни дейности, 

дофинансирани с местни приходи  – 34,6 млн. лева 

 

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 

Новите моменти в бюджетната рамка са свързани с:  

 Увеличени са средствата за трансфери за общините от ЦБ, вследствие на 

което община Благоевград за 2021 година ще получи обща изравнителна 

субсидия в размер на 812 хил.лева. За Община Благоевград са планирани от 

Централния бюджет също 387 хил.лева за зимно поддържане и снегопочистване 

и 1,5 млн.лева за целева субсидия за капиталови разходи. 

 Влизат промените в ЗМДТ относно определяне на условия и ред за заплащане 

по минимално определената законова ставка на годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници за 2021 година от данъчно задължените лица, 

като общините ще бъдат компенсирани за разликата между размера на 

определения от ОбС годишен данък за 2020 година и минималния такъв в 

ЗМДТ. Размерът на компенсацията ще се изчислява на база броя на 

автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници през 2021 година. 

Промени в нормативната уредба, касаещи бюджета: 

 Месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. 

до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се 



разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и 

размер на таксата за битови отпадъци. 

 Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се 

намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства 

преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 

2020 г. в срок до 31 януари 2021 г. Възстановените средства се разходват по 

решение на общинския съвет в съответствие с разпоредбите на ЗУО. 

 Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 

64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по 

решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци. Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 

декември 2021 г., като за този период не се начисляват лихви. 

  Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава 

показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, 

които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 

11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. 

 Когато се финансират обекти на територията на кметствата и населените 

места с кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на 

кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се 

включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените 

поръчки, участват при съставянето на актове и протоколи по време на 

строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните 

актове по прилагането му, и в комисиите за въвеждане в експлоатация на 

строежите. 

 При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, които се намират на територията на съответното населено място 

извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с 

решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен 

и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 

 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на 

земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 



  Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за 

публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, 

определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а 

капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от Закона за публичните 

финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на 

социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, 

изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на 

района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид 

и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз. 

 Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, 

осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън 

финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане 

на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на 

съответния първостепенен разпоредител с бюджет.  Условията и редът за пълно 

и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, 

извън финансираното от държавата, се определят с Наредбата по чл. 9 от Закона 

за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища. 

Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно 

подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко 

от 50 на сто от средствата. 

 

МЕСТНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 

Основните приоритети на данъчната политика са свързани със:  

 запазване на ниските ставки на местните данъци 

 поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на 

тежестта на данъчното облагане;  

 повишаване на събираемостта и намаляването на дела на некоректните 

платци; 

 облекчаване на административната тежест при осъществяване на сделки с 

моторни превозни средства в ЗМДТ.  

 Очакваните приходи от местни данъци за 2020 година са приблизително 

10,7 млн.лева.  



НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 Очакваните неданъчни приходи за 2021 година са в размер на 12 млн.лева. 

С най-голям относителен дял са приходите от такси – 6,8 млн.лева, следват 

продажби на нефинансови активи, от които се очакват 2,5 млн.лева, приходи от 

собственост /продажби, наеми, услуги/ - 2 млн.лева. От глоби, санкции, 

наказателни лихви – 700 хил.лева. 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Планираните разходи за местни дейности са съобразени с наличните поети 

ангажименти и задълженията към края на годината, и прогнозите по предстоящи 

ангажименти. Планирани  са разходи за текущи ремонти и благоустрояване по 

населени места при обективни критерии за население, територия, дължина на 

улична мрежа, отдалеченост. Необходимите средства за функциониране на 

услугите, предоставяни от общината пряко и чрез ВРБ  са прецизирани от гледна 

точка на начина на предоставяне, организацията, обезпечаване на 

отговорностите, рентабилност. Общия размер на разходите за местни дейности и 

дейности, дофинансирани с местни приходи е 34,6 млн.лева. Подробно 

разпределение на планираните разходи по дейности са публикувани на 

електронната страница на общината. 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

Инвестиционните разходи са неразделна част от общинския бюджет. 

Планирането им се съобразява с приходоизточниците за капиталови обекти: 

 целева субсидия на капиталови разходи от ЦБ 

 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи 

 Преходен остатък от предходната година 

 Местни приходи, дарения, помощи 

 Общински дълг 

 Финансови инструменти, Оперативни програми 

Планираните капиталови разходи са съобразени с годишните 

стратегически цели и приоритети. Планирането се предхожда от оценка на 

състоянието на капиталовите активи, неразплатените и преходни обекти, 

предложенията от местната общност.  

Конкретните предложения за обектите, които предлагаме да бъдат 

включени в годишния разчет са оповестени на електронната страница на 

общината. 

 



 

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 


