
Приложение №13 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 НА  

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

Днес, 16.01.2020 г. /17:00 часа/, в изпълнение на изискванията по чл.84, ал. 6 от Закона 

за публичните финанси и чл.30 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на община Главиница, в Заседателната зала на Общинска 

администрация – Главиница /IV етаж/ в присъствие на граждани, кметове на кметства, 

ръководители на бюджетни звена, общински служители се проведе публично обсъждане на 

проекта за бюджет 2020 година на Община Главиница. Обсъждането бе обявено в интернет 

страницата на общината и в областен вестник „Бряг“ брой 3 за 2020г. 

Проекта бе представен от заместник - кмет „Финанси”- г-жа Сузан Акиф, която изрази 

становището си за бюджета, че така предложеният отговаря на голяма част от очакванията на 

гражданите, както е осигурен и необходимият минимум за функциониране на всички 

дейности,  разработен е в съответствие с изискванията на: 

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., обн. в ДВ бр.100 от 

20.12.2019г. ( ЗДБРБ за 2020г.);  

- Закона за публичните финанси в сила от 01.01.2014г., изм. и доп. с ДВ бр. 95 от 

08.12.2015г. , ДВ бр. 43 от 07.06.2016г. и ДВ бр.91 от 14.11.2017г. ( ЗПФ ); 

- Постановление №381 на Министерски съвет от 30.12.2019г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2020г. ( ПМС №381/2019г.); 

- Решение №208 на Министерски съвет от 16.04.2019г., изм.и доп. с Решение № 644 на 

Министерски съвет от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. ( РМС);   

- Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Главиница;  

- Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 

услуги на територията на община Главиница; 

- Постановление №350 /19.12.2019г. на Министерски съвет за определяне размера на 

минималната работна заплата за страната в размер на 610лв.; 

- Промени в действащото законодателство. 

 

Предлаганата  макрорамката на бюджета на Община Главиница за 2020 година беше в  

размер на 12 451 882лв., при одобрен бюджет за 2019г. – 11 418 840лв.  Основна цел на 

Бюджет’2020 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.  

Бяха представени следните приложения : 

 Приложение 1 – Проект на приходите на  Бюджет 2020г. – Приходите по бюджета от 

държавен характер са в размер на 6 346 829.  



Приходите с местен характер възлизат на 6 105 053 лв.  както следва : 

 Имуществени данъци  - 506 500 лв.; 

 Неданъчни приходи – 2 148 200лв.; 

 Взаимоотношения с ЦБ - 1 842 300 лв. (обща изравнителна субсидия – 1 

008 600лв., средства за зимно поддържане. и снегопочистване – 120 500лв. и 

целева субсидия за капиталови разходи -713 200лв.); 

 Трансфери – 294 000лв.; 

 Операции с финансови активи и пасиви - 1 314 053 лв.. 

Приложение 2–Проектът за бюджет за 2020г. в разходната част  е разпределен по функции 

като са взети в предвид  натуралните и стойностни показатели в делегираните от държавата 

дейности за 2020 г.; Разходите за държавните дейности са завишени в минимални размери във 

всички дейности. Общия размер на разходите за държавни дейности е 6 346 829лв. 

Приложение 3 – Предвидени са разходи за заплати и издръжка за ефективното 

функциониране на всички местни дейности на община Главиница, същите възлизат на 6 105 

053лв. 

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на 

общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните цели 

и приоритети съобразно собствените ресурси. 

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планирането им са  

отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите 

ангажименти пред населението.  

Общата рамка на проекто- бюджета на 2020 година е 12  451 882лв., като в това число е 

разпределен преходния остатък от 2019г. в размер на 1 977 213лв., неизразходените средства 

по Бюджета на общината за 2019 г. са с целеви характер. Голяма част от тях са допълнителни 

целеви трансфери от ЦБ , а именно : 

 570 000 лв. – ПМС 315/19.12.2018г. -  за обект „Пристройка и основен ремонт на 

Сватбена зала в гр. Главиница“ – 350 000 лв. и за обект „Реконструкция на Централен 

площад и тротоари на ул. „Витоша“ и ул.“Оборище“ в гр. Главиница“ -220 000 лв.; 

 800 000 лв. – ПМС 348/18.12.2019г.- за „Рехабилитация на улична мрежа в община 

Главиница“-500 000лв. и „Доставка на осветителни тела за улично осветление в 

Община Главиница – 300 000лв.“; 

 332 721лв. – остатък от целеви средства във функция „Образование“. 

Спецификата на Бюджетът на общината за 2020 година може да се охарактеризира по 

следния начин: 

 За поредна година има ръст на средствата за общинската администрация и за 

изборните лица, като за възнагражденията на кметове на общини и кметства е 

предвидено по високо увеличение поради прилагането на нови максимални 

размери на индивидуалните заплати; 

 Продължава съществено да се увеличава общата субсидия за делегирани от 

държавата дейности за функция „Образование“.  

 Размера на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 342 400 лв. 

спрямо Бюджет 2019г. 

 Изравнителната субсидия е увеличена с 101 500 лв. спрямо Бюджет 2019г. 



 Средствата за зимно поддържане и снегопочистване  са с 17 200 лв. по вече 

спрямо Бюджет 2019г. 

 В проекто - бюджета на 2020 година са предвидени средства за погасяване на 

финансов лизинг за покупка на багер, както и за погасяване на банков заем за 

възстановяване на средствата от наложената финансова корекция на проект 

„Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община 

Главиница, област Силистра“ предвид подписаното тристранно споразумение 

между Министерство на финансите, Министерство на земеделието, храните и 

горите и община Главиница и решението на ОбС гр. Главиница 416/12.12.2018г. 

за поемане на дългосрочен общински дълг за сключване на договор за общински 

банков заем. 

Община Главиница се придържа на принципа на приоритетно финансиране на 

основните социални отговорности, на строга финансова дисциплина, на адекватно планиране 

и изпълние на бюджета за достигане на стабилно финансово състояние на общината, 

недопускане на рискове – поемане на нови задължения за разходи без финансово 

обезпечаване, и oсъществяване на инвестиционна програма, като по този начин се създадат 

условия за подобряване на качеството на живот в общината. 

След представянето на проекта за бюджет думата бе дадена на присъстващите за 

мнения, препоръки и предложения. 

По време на публичното обсъждане постъпиха въпроси във връзка с инвестиционната 

програма, за това кои обекти ще бъдат включени в нея като присъстващите бяха 

информирани, че поименния списък на капиталовите разходи е в процес на разработване на 

база на изисканата информация от кметовете на населените места. 

 

 

 

  Протоколчик: 

  /Нергис Февзи- гл.експерт „Бюджет“/ 


