
 

Приложение №14 

 

ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА 

ГЛАВИНИЦА 

 

Днес 29.03.2022г. /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 Общински съвет – 

Главиница /IV етаж/ в присъствие на граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни 

звена, общински служители се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 година 

на Община Главиница. Обсъждането бе обявено в интернет страницата на общината и в местен  

вестник „Тутракански глас“ брой 12 за 2022г. 

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

становището, че с предложения проект сме се постарали да изготвим бюджет, който максимално 

да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и разбира се съобразен 

с финансовите й възможности. В проекта на бюджет са отчетени външните фактори, свързани с 

продължаващата финансово-икономическа нестабилност, извършен е анализ на реалното 

финансово състояние на общината. Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй 

като местните финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а 

също така и от усвояването на европейските средства. 

Проекта за бюджет 2022г. е разработен на базата на: 

 Закона за публичните финанси;  

 Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. публикуван в ДВ бр. 18 

от 04.03.2022г.; 

 Постановление №31 от 17 март 2022г. на Министерски съвет за изпълнението на ДБРБ 

за 2022г.;  

  РМС №50 от 03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.; 

  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;  

  Предложения от ръководителите на всички бюджетни звена финансирани от 

общинския бюджет, кметове и кметски наместници. 

Общата рамка на изготвеният проект на бюджет за 2022г. е 15 869 464лв.  

Проектът за бюджет 2022г., беше разгледан по приложения, както следва: 

Приложение 1 – Проект на приходите на  Бюджет 2022г. – Приходите по бюджета от държавен 

характер са в размер на 8 269 769лв..  

Приходите с местен характер възлизат на 7 599 695лв.  както следва : 

 Имуществени данъци  - 556 000лв.; 

 Неданъчни приходи – 1 945 340лв.; 



 Взаимоотношения с ЦБ - 2 387 500лв. (обща изравнителна субсидия – 1 274 000лв., 

средства за зимно поддържане. и снегопочистване – 134 200лв.. и целева субсидия 

за капиталови разходи -979 300лв.); 

 Трансфери – 312 503лв..; 

 Операции с финансови активи и пасиви - 2 208 352лв.. 

Приложение 2 – Проектът за бюджет за 2022г. в разходната част  е разпределен по функции като 

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

за 2022 г.. Разходите за държавните дейности са завишени в минимални размери във всички 

дейности. Общия размер на разходите за държавни дейности е 8 269 769лв. 

Приложение 3 – 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. Общия размер на разходите за местни дейности 

е 7 344 075лв. 

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

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

  Съгласно нормативните разпоредби държавните дейности, които изцяло се финансират от 

държавата (т.е. заплати, осигурителни плащания и издръжка) могат да се дофинансират от 

местни приходи. Размерът на дофинансирането през 2022г. е 255 620лв.. 

Общата рамка на проекто- бюджета на 2022 година е 15 869 464лв., като в това число е 

разпределен преходния остатък от 2021г. в размер на 3 039 685лв., неизразходените средства по 

Бюджета на общината за 2021 г. са с целеви характер. В Приложение 4 са разпределени по 

дейности. 

 

В приложение 5 и 5а бе представена инвестиционната програма на Община Главиница за 

2022г. Капиталовите разходи са в размер на 4 098 290лв.. 

 Капиталови разходи, финансирани с целеви средства сгл.ЗДБРБ за 2022г. :  

1 049 300лв. 

 - за държавни дейности 70 000лв. 

   - за местни дейности 979 300лв. 

 Капиталови разходи, финансирани от други собствени приходи, чуждо финансиране и 

възст.отчисления съгл. ЗУО - 418 103лв. 

 Преходен остатък 2020г и 2021г. - изравнителна субсидия за местни дейности -104 420 лв. 

 Преходен остатък 2020г. и 2021г. - обща субсидия за държавни дейности –  

149 016 лв. 

 Преходен остатък 2021г - целева субсидия за капиталови разходи -17 148 лв.  

 Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ от 2018г. ( ПМС 315/19.12.2018г.) -

220 000лв. 

 Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ от 2021г. ( ПМС 262/2021г.) – 

1 362 107лв. 

 Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ от 2021г. - 303 825лв.  

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване за 2022г. - 36 080лв. 

 Обща субсидия за държавни дейности за 2022г. - 20 000лв. 

 Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от ЕСФ : 418 291лв.  



Бюджетът на общината за 2022 година е публичен и се контролира от местната общност. Той 

е законосъобразен, всеобхатен и прозрачен.  

Бюджетът е финансовият инструмент, чрез който ръководството на общината ще реализира 

поставените цели и приоритети общината като: 

 Финансова стабилност и дисциплина;  

  Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране; 

    Насочване на инвестиции за проектиране на сгради, улици, водопроводната и 

канализационната мрежа;  

             Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на 

живот и подобряване възможностите за трудова реализация. 

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

препоръки и предложения. 

 

 

 

  Протоколчик: 

  /Нергис Февзи- гл.експерт „Бюджет“/ 


