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ДОКЛАД 

 

 

За изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, 

сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и 

друга отчетна информация за 2021 година. 

 

 

Поради спецификата на 2021 година – три Народни събрания, два състава на 

служебно и два на редовно правителство – правната рамка, регулираща работата на 

общините, включително и в частта по реализиране на политиката за децентрализация, 

остана непроменена. Световната пандемия, от друга страна, изцяло преподреди 

приоритетите на всички обществени системи. Община Благоевград положи усилия 

въпреки трудните условия да осигури непрекъсваемост на най-важните публични 

услуги, а също така да подкрепи бизнеса, въпреки намалението на приходите. 

В тази сложна и непредвидима среда, общинското ръководство беше принудено 

да се съобразява с множество рискови фактори и хипотези извън мерките, наложени 

заради продължаващата пандемия – статични собствени приходи, без възможности за 

разширяване на обхвата на приходоизсточниците, поради боксуваща реформа по 

децентрализация;  висок риск от налагане на финансови корекции по текущи и 

приключили проекти; организация на президентски, парламентарни и местни избори; 

определяне на обективни критерии за определяне на бюджети по селата; подготовка на 

плановете за интегрирано развитие. 

Въпреки предприетите действия в подкрепа на фирмите с цел облекчение на 

бизнеса на територията на община Благоевград  предвид противоепидемичните мерки 

и въпреки липсата на допълнителни приходоизточници, през 2021 година се отчита по-

висока  събираемост спрямо 2020година. Причините са следните: 

 Във връзка с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г. до отмяната на извънредното положение не се прилагаха последиците от забава за 

плащане на задължения. Стартирането на  процедурите по събиране на 

задълженията от ЧСИ след отмяната на тези мерки се отрази на събираемостта в 

2021г. 

 поради извънредното положение и последвалите мерки заради 

разпространението на вируса се наблюдаваше отлагане на сделките за придобиване 

на имоти през 2020 година и увеличение съответно през 2021 година. 

 извънреден приход през 2021 година от прехвърляне на дялове и имущество 

на бившата „Булгартабак холдинг“.  

 на последно място, но не по същественост, Община Благоевград поддържа 

прекалено ниски нива на данъците и таксата за битови отпадъци, които отдавна 

не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на 

доходите на населението. 
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 Представям на Вашето внимание годишният финансов отчет на Община 

Благоевград, който освен отчетна информация съдържа анализ и други съществени 

данни за финансовото състояние и резултатите от дейността. 

 

Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от 

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския 

дълг. Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг и одитен доклад за извършен 

финансов одит от Сметна палата. 

 

 

         Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен 

финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово 

състояние на община Благоевград към 31 декември 2021 година и за нейните 

консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични 

потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща 

рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, 

указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси. 

Към приложените документи е представен одитен доклад за извършен финансов 

одит – Приложение № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на профил на 

общинските финанси в община Благоевград за 2021 г. Той позволява да се откроят 

основни тенденции във финансовото управление на местно равнище и е отправна точка за 

по-нататъшни сравнения между показателите спрямо референтна средна стойност. 

На графиките са онагледени финансовите показатели на Община Благоевград за 2021 

година и е направено сравнение с показателите на национално ниво (осреднено за всички 

общини в страната). 

Първата графика показва  дела на приходите от общите постъпления, покритието на 

разходите за местни дейности с приходи и размерът на дълга. 

 Собствените приходи , отнесени към общите постъпления, показват дял на 

местните постъпления 27,30% при средно за страната 31,62%, т.е този показател е с 4,32% 

по-нисък от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че Община 

Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, 

както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на 

разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението. 

 

Благоевград Средно за страната 

Дял на приходите от общите 

постъпления* Q4-2021 г. 
27.30% 31.62%

 Покритие на разходите за 

местни дейности с  приходи* 

Q4-2021 г. 

85.54% 86.66%

Размер на дълга, като 

процент от отчетените 

приходи, изравнителна 

субсидия и други трансфери 

за местни дейности от ЦБ * 

Q4-2021 г. 

36.30% 43.15%
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и ефективност за 2021 година 
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Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на общината са в 

състояние да покрият издръжката на местните дейности. Или иначе казано, възможността 

на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на трансфери от ДБ. Както е 

видно и от графиката, общината е със стойност на показателя над средното за страната, 

което означава, че покритието на разходите е много добро. Важно е да се отбележи, че 

при изчисляване на този показател са взети предвид разходите, които общината е 

извършила, а не разходите, които е следвало да извърши. Общината се е съобразила с 

възможностите си предвид планираните и реализираните приходи и е финансирала 

местните си дейности до размера на приходите с местен произход. На национално ниво 

този показател е с 1,1% по-висок, което показва също, че повечето общини имат същия 

проблем. Предвид статичните приходоизточници, с всяка година общините ще 

изпитват все по-сериозен недостиг на местни средства и все по-висока зависимост от 

държавното финансиране.  

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия 

е 36,3%  при  43,15%  средно за страната за 2021 година. Този показател за общината е 

намалял спрямо 2020 година с цели 21,7%, а за страната – с 9,61%, което показва, че 

предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари 

задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски 

по дълга е дало значителен резултат. 

На втората графика са показани показателите за дял на просрочените задължения, 

задължения за разходи, поети ангажименти. 

 

 
 

 

Благоевград Средно за страната 

Дял на просрочените 

задължения по бюджета от  

разходите за 2021 Q4-2021 г. 

6.6% 1.4%

Дял на задълженията за 

разходи по бюджета  от 

средногодишните разходи за 

2018-2021 Q4-2021 г. 

4.8% 5.2%

Дял на поетите ангажименти 

по бюджета от  от 

средногодишните разходи за 

2018-2021 Q4-2021 г. 

30.8% 42.5%
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Общината приключи 2021 година с просрочени задължения в размер на 6,6%, което е 

с 3,7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишение на този показател са 

дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30.06.2021 

година са отразени като просрочени задължения. Общият им размер към 31.12.2021 

година е 5,1 млн. лева. Останалите просрочени задължения са в размер на 2,3 млн.лева, 

което представлява  приблизително 3% от размера на разходите в годишен аспект и 

показва запазване на достигнатото ниво от 2020 година. За страната просрочените 

задължения по общинските бюджети са средно 1,4%, което е с 0,4% по-малко от 2020 

година. 

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за 

последните четири години е 4,8% , с 0,7% по-малко от 2020 година. Максималния размер 

на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може 

да надвишава 15%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този 

показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, 

които не са обезпечени с очаквани приходи. За страната този показател е средно 5,2%. 

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за 

последните четири години е 30,8%, което показва с 4,9 % по-малко от предходната 

година. Максималния размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за 

публичните финанси не може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила 

ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, 

независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края 

на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите 

бюджетни години. Средно за страната този показател е доста по-висок – 42,5%.  Анализът 

показва 51 общини, които към края на 2021 година са в нарушение на този показател (над 

50%), включително общини като Стара Загора(62,5%), Пловдив (68,1%), Ямбол (67,3%), 

Ловеч (107,3%). 

Показателите за задълженията за разходи и за поетите ангажименти по бюджета към 

края на бюджетната година са показател за финансовата политика на общината, най-вече 

за правилното планиране и разходване на бюджетните средства, както и обезпечаването 

на разходите за основните функции със съответните приходоизточници. 
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Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2021 година е 

81,3%, което е с 9% по-добра събираемост от 2020 година, и с около 4,3% повече от 

средното за страната – 77%. Показателят за събираемост на Данък върху превозните 

средства за 2021 година е в размер на 67,7%, което е с 4,4% по-добра събираемост от 

предходната година, но с 4,1% по- малко от средното за страната. Осреднената 

събираемост от двата данъка е почти равна на тази за страната, в полза на Община 

Благоевград. 

 
     

Изпълнение на приходната част на бюджета за 2021 година 

 
Общия размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 95 518 940 лева, в 

това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни – 62 330 514 лева. 

Структурата и размера на приходите можете да видите в Приложение №1 към 

доклада. 

 

На графиката е онагледено разпределението на видовете приходи към общите 

приходи за 2021 г. 

 

 

 

 

 

Благоевград Средно за страната 

Събираемост на данък върху 

недвижимите имоти (%) Q4-

2021 г. 

81.3% 77.0%

Събираемост на данък върху 

превозните средства (%) Q4-

2021 г. 

67.7% 71.8%

Осреднена събираемост на 

двата данъка Q4-2021 г. 
74.5% 74.4%
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Графиката представлява конструираният осреднен профил на общинските приходи, 

от който е видно, че 72% от всички приходи на практика съставляват трансфери от 

държавата за делегирани държавни и местни дейности, а 28% са местните приходи. 

Собствените приходи са в размер на приблизително 27 млн. лева, от които 55% са 

данъчни постъпления, а останалите представляват приходи от собственост, такси, 

концесии, глоби и санкции, постъпления от продажба на ДМА и дарения. 

 

Приходи от данъци 

В таблицата са представени видовете данъци, планираните постъпления от тях и  

изпълнението им към края на годината. 

 

параграф Наименование  годишен план 
годишен 

отчет 

% 

изпълнение 

 

Имуществени и неимуществени данъци общо 

  

11680000 15062346 128.96 

01 -00 
Данък върху доходите на физически 

лица 
160000 229744 143.59 

13- 00 Имуществени и други местни данъци 11520000 14832602 128.76 

 
В това число: 

   

13-01 данък върху недвижими имоти 3100000 3553946 114.64 

13-03 данък върху превозните средства 5400000 5932119 109.85 

13-04 
данък при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин 
3000000 5325636 177.52 

13-08 туристически данък 20000 20901 104.51 

Данъчни приходи 

16% 

Приходи и  доходи 

от собственост 

2% 

Приходи от 

такси 7% 
Глоби, санкции и  

наказателни 

лихви 1% 

Постъпления 

от продажба 

на 

нефинансови 

активи 2% 

Трансфери  72% 
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Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2021 г. е 15 млн. лева, което 

е с 4,4 млн. лева повече от 2020 година. Планираните постъпления са преизпълнени с 29% 

на обща база. През 2021 година всички планирани приходи от данъци са преизпълнени в 

различна степен. 

Най-голям относителен дял от изпълнението за 2021 год. заема данък при 

придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, който отбелязва 77,5% 

преизпълнение от планираните постъпления. Приходът от този вид данък изцяло зависи 

от действието на данъчно задължените лица при извършването на сделки с движимо и 

недвижимо имущество. Въпреки последиците от пандемията върху икономиката,  

туристическият данък също бележи 4,5% преизпълнение. 

 

Неданъчни приходи 

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната част на 

бюджета са представени на следващата таблица. Таблицата показва процентното 

разпределение на неданъчните приходи спрямо общия размер, който за 2021 г. е 11,9 

млн.лева, което представлява с 1,8 млн. лева повече от 2020 година. Изпълнението на тези 

приходи спрямо планираното за годината е 92,9%. 

 

 

параграф Наименование  годишен план 
годишен 

отчет 

% 

изпълнение 

 

Всичко неданъчни приходи 

 

12770268 11857897 92.86 

2400 Приходи и доходи от собственост 2182710 2365957 108.40 

2700 Общински такси 6846500 7120236 104.00 

2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 715015 841121 117.64 

3600 Други приходи 
574983 582164 101.25 

3700 
Внесени ДДС и други данъци върху 

продажбите 
-600710 -974461 162.22 

4000 
Постъпления от продажба на нефинансови 

активи 
2535000 1478075 58.31 

4100 Приходи от концесии 500000 428035 85.61 

4500 Помощи и дарения от страната 16770 16770 100.00 

 

 

В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от 

собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденти и др. Неданъчните приходи 

формират 44% от собствените приходи на общината.  

Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, 

които формират около 60% от общия размер на неданъчните постъпления. 
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Втори по значение са приходите и доходите от собственост (приблизително 20%). В 

тази стойност са: дивидентите на общинските дружества; приходи от продажбата на 

услуги; от наемите на земя и общинско имущество; от лихви по текущи банкови сметки. 

Около 7% носят приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. Значението на 

постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. на нематериални дълготрайни 

активи, транспортни средства, сгради и земя, е в размер на около12%. 

Даренията от страната и чужбина имат много слабо значение за общия обем на 

приходите - 0,14% от всички неданъчни приходи.  

Приходите от  концесиите също имат слабо значение – 3,6%.  

 „Други приходи“ (4,9%). В тази категория влизат реализираните курсови разлики от 

валутни операции, различни застрахователни обезщетения, приходи от вторични 

суровини.  

Последната секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на 

общината“, който е в размер на -8,2%. Стойността на тези данъци е с отрицателен знак, 

тъй като са внесени в приход на републиканския бюджет, съответно намаляват 

приходната част на бюджета на общината и по своята същност не са разход. 

На графиката е показана относителната тежест на всеки вид приход към общата 

стойност на собствените приходи за миналата година. 

 

 

Данък върху доходите 

на физически лица 

1% 

данък върху 

недвижими имоти 

12% 

данък върху 

превозните средства 

21% 

данък при 

придобиване на 

имущество по 

дарения и възмезден 

начин 

18% 

туристически данък 

0% 

Приходи и доходи от 

собственост 

8% 

Общински такси 

25% 

Глоби, 

санкции и 

наказателни 

лихви 

3% 

Други приходи 

2% 

Внесени ДДС и други 

данъци върху 

продажбите 

-3% 

Постъпления от 

продажба на 

нефинансови активи 

5% 

Приходи от 

концесии 

2% 

Помощи и дарения от 

страната 

0% 

Относителен дял спрямо общия размер на  собствените приходи 
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Като цяло данъчните приходоизточници формитарат приблизително 56 на сто от 

собствените приходи, а неданъчните – 44 на сто. 

С най-сериозен относителен дял заемат приходите от такси – 25% и данък върху 

превозните средства – 21%, следва данък при придобиване на имущество с 18%, т.нар. 

данък „Сгради“ с 12 на сто и приходите от собственост с 8 на сто. Останалите видове 

приходи съставляват около 10 на сто от общите постъпления. 

Подробно изпълнението на приходната част на бюджета е представено в Приложение 

№1. 

 

Изпълнение на разходната част на бюджета за 2021 година 

 
През 2021 година общия размер на разходите по консолидирания отчет е 95,5 

млн.лева, в това число 62,3 млн. лева за делегирани държавни дейности, 32 млн. лева за 

местните дейности и 1,2 млн. лева за дофинансиране на държавните дейности. 

 

П О К А З А Т Е Л И 

Годишен         

план                           

2021 г. 

ОТЧЕТ               

2021 г. 

        ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

  

държавни 

дейности 

местни 

дейности 

дофинанс

иране 

 РАЗХОДИ общо: 111 634 796 95 518 940 62 330 514 31 943 458 1 244 968 

1. Персонал 63 771 414 60 903 930 53 166 562 6 805 197 932 171 

1.1. Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни 

прав.  43 548 432 41 648 575 36 770 841 4 456 218 421 516 

1.2. Други възнаграждения и плащания за 

персонала  9 381 827 8 880 910 7 263 906 1 220 801 396 203 

1.3. Осигурителни вноски 10 841 155 10 374 445 9 131 815 1 128 178 114 452 

2. Издръжка  26 228 598 25 004 267 5 560 444 19 333 429 110 394 

3. Лихви  203 560 171 213   171 213   

4. Социални разходи, стипендии 1 911 492 1 752 108 1 282 105 466 823 3 180 

в т. ч. стипендии 418 227 389 808 376 173 12 000 1 635 

5.Субсидии  1 654 156 1 585 949 1 075 442 356 250 154 257 

6. Придобиване на нeфинансови актииви 17 865 576 6 101 473 1 245 961 4 810 546 44 966 

 

Относителен дял на видовете разходи по икономически елементи към общите разходи:   

1. Персонал /разходи за възнаграждения, други плащания на персонала, осигурителни 

вноски за работещите в системата на първостепенния разпордител/ -63,8 % 

2. Издръжка/вкл. данъци и членски внос/ - 26 % 

3. Лихви – 0,18 % 

4. Социални разходи, стипендии – 1,8 % 

5. Субсидии – 1,7 % 

6. Придобиване на нeфинансови актииви /капиталови разходи/ - 6,4 % 
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В таблицата са посочени консолидираните разходи по функции и агрегирани 

показатели: 

 

Функция 

I. Общи 

държавн

и служби 

II. 

Отбрана 

и 

сигурнос

т 

III.  

Образов

ание 

IV.  

Здравеопа

зване 

V.  

Социално 

осигуряван

е, 

подпомаган

е и грижи 

VI. 

Жилищно 

строителств

о, 

благоустро

йство, 

комунално 

стопанство 

и опазване 

на околната 

среда 

VII. 

Култура, 

спорт, 

почивни 

дейности и 

религиозно 

дело 

VIII.  

Икономи

чески 

дейности 

и услуги 

Общо 

разходи 

Вид на разходите по 

агрегирани 

показатели 

Отчет за 2021 година 

Разходи за 

възнаграждения, 

осигурителни 

вноски, данъци, 

стипендии, 

издръжка, помощи за 

домакинства 

8202645 987855 42110559 4545528 10434817 12381821 6933620 1987573 87584418 

Субсидии, членски 

внос 
35549 0 0 0 0 7770 961606 624563 1629488 

Капиталови разходи 31269 1320761 1094101 70934 149724 3070727 361119 2838 6101473 

Общо: 8269463 2308616 43204660 4616462 10584541 15460318 8256345 2614974 95518939 

 

Разходите във функция общи държавни служби /общинска администрация, общински 

съвет/ заемат едва 8,7 на сто от общия размер на отчета за миналата година. Капиталовите 

разходи за тези дейности са 0,5 на сто от общите. За отбрана и сигурност /Отбранително –

мобилизационна подготовка, оперативни дежурни, местна комисия за трафик на хора, 

МКБППМН/ са изразходвани 2,42 на сто от общите разходи. За капиталови разходи са 

заделени приблизително 22 % от инвестиционната програма на общината.  

Традиционно, общината разходва най-много средства /делегирани държавни и 

местни/ за функция Образование. През миналата година са изразходвани над 43 милиона 

лева, което е 45,2 на сто от общите разходи. За инвестиционни разходи са отделени 

приблизително 18 на сто от планираните за годината. За здравеопазване са изразходвани 

под 5 на сто от отчета, за капиталови разходи – малко над 1%.  

Във функция „Жилищно строителство и БКС“ са концентрирани всички дейности по 

чистота, озеленяване, В и К, ремонти, поддръжка и благоустрояване на улици, площади, 

тротоарни настилки, детски и спортни площадки, осветление, дейности по контрол и 

опазване на околната среда. През миналата година общината е разходвала близо 15,5 

млн.лева, които представляват малко над 16% от общите разходи. За капиталови разходи 

в тези дейности са инвестирани 3 млн. лева - 50% от общия размер на инвестиционната 

програма. Дейностите в тази функция се финансират изцяло за сметка на общинските 

приходи.  

За култура и спорт през 2021 година са разходвани близо 9 на сто от средствата по 

общия бюджет, а само за капиталови разходи – 6%. Специфичното за тази функция са 

предоставените субсидии /за сметка на общинския бюджет/ на спортните клубове и 

ДЮШ на ОФК „Пирин“, почти 60 на сто от всички субсидии по отчета.     
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Икономическите дейности и услуги включват селско и горско стопанство, регулиране 

и контрол на транспорта и пътищата, изграждане, поддръжка и ремонт на пътища, 

туристически бази, приюти за животни. В тази функция са концентрирани под 3% от 

средствата по консолидирания отчет. С най-висок размер са средствата за субсидии 

/38,3% от всички субсидии по отчета/, които общината изплаща на транспортните фирми 

за компенсиране на картите и билетите за градски и междуселищен транспорт. Тези 

средства се осигуряват от държавния бюджет. 

Изпълнението на разходната част по вид финансиране, дейности и вид разходи е 

представено в Приложения № 2; 2А; 2Б и 3/разходи по план-сметката за чистотата/. 

 

Движение и състояние на дълга за 2021 година 

 

Към 01.01.2021 година Община Благоевград има поет /усвоен/ дълг  в размер на 12,7 

млн. лева. През годината са усвоени още малко над 2 млн.лева. Извършените разходи за 

главница и лихви са 4,7 млн. лева, в това число погашенията по главница са в размер на 

4,5 млн. лева. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2021 г. е в размер на 10,2 млн.лева. 

 
Вид на 

кредита 

Вид на 

кредитора 

Предназначе-

ние 

Размер на 

дълга към 

01.01.2021г 

Усвоени 

средства 

през 2021г 

Извършени 

погашения 

по 

главница 

през 2021г 

Извършени 

разходи 

(лихви, 

такси, 

комисионни 

и др) за  

периода 

Размер на 

дълга към 

31.12.2021г 

Договор за 

общински 

заем 

Кредитна 

институция 

- банка 

Инвестиционни 

проекти 

1 310 287   0  231 230  23 745 1 079 057 

Договор за 

общински 

заем 

"ФЛАГ" 

ЕАД 

Плащания по 

проекти, 

финансирани с 

ЕС 

 118 065   0  118 065  4 895   0 

Безлихвени 

заеми по 

параграф 38 от 

ПРЗ към 

ЗИДЗЗ 

МФ Временен 

недостиг на 

средства 

 807 000   0  807 000   0   0 

Договор за 

общински 

заем 

"ФЛАГ" 

ЕАД 

Инвестиционни 

проекти 

  0 1 212 710   0  23 011 1 212 710 

Договор за 

общински 

заем 

ДЗЗД 

"ФУГ" 

Инвестиционни 

проекти 

  0   0   0  3 717   0 

Договор за 

общински 

заем 

"ФЛАГ" 

ЕАД 

Плащания по 

проекти, 

финансирани с 

ЕС 

2 954 220   0   0  79 184 2 954 220 

Договор за 

общински 

заем 

Кредитна 

институция 

- банка 

Плащания по 

проекти, 

финансирани с 

ЕС 

7 500 000   0 3 344 457  66 018 4 155 543 

Безлихвени 

заеми, 

отпуснати по 

реда на ЗПФ 

МФ Временен 

недостиг на 

средства 

  0  807 000   0   0  807 000 

 Всичко: 12 689 572 2 019 710 4 500 752  200 570 10 208 530 
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Общият размер на разходите по обслужването на дълга е 4,7 млн.лева,  включващи 

погашения по главници и лихви по всички заеми на общината. Плащанията по дълга, 

влизащи в изчислението на съотношението по чл.32 от ЗПФ /заемите от банки/ възлизат 

на почти 3,7 млн.лева и представляват 14,9% от средногодишния размер на 

изравнителната субсидия и собствените приходи на общината за последните три години. 

Съгласно Закона за публичните финанси годишния размер на тези плащания не може да 

надвишава 15%. През 2021 година няма издадени от общината гаранции. По-подробна 

информация за общинския дълг е представена в Приложение № 6. 

 

 

Изпълнение на инвестиционните разходи за 2021 година. 

 

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград към 31.12.2021 година 

е в размер на 9 295 949 лева или 44% от годишната задача, която е в размер на 21 060 052 

лева. Ниският процент на усвояване се дължи на получените целеви средства в края на 

годината (м. декември) за укрепване на свлачища/срутища, сградата на камерна опера/НЧ 

„Н. Вапцаров“ и реконструкция на пазара. 

 

По източници на финансиране изпълнението на капиталовите разходи е както следва: 

 Целева субсидия за капиталови разходи – годишен план 1 515 300 лева, като 

средствата са изцяло усвоени. 

 Целеви трансфер за капиталови разходи – годишен план 8 744 469 лева, 

усвоено 2 003 896 лева – 23%. 

 Собствени бюджетни средства – годишен план 662 436 лева, усвоено      787 

037 лева – усвоените средства надвишават плана, поради усвояване на средства за обекти 

с възстановимо ДДС. 

 Сметки за средства от ЕС: годишен план 3 194 476 лева – изцяло усвоени. 

Одобреното финансиране по проектите се прехвърля като „Начален план“ за следващата 

година. 

 Други източници на средства: ПУДООС, целева субсидия - преходен остатък, 

целеви трансфери - преходен остатък, МОН, дарения – годишен план 6 943 371 лева, 

усвоено 1 795 240 лева – 26%. По-голямата част от неусвоените средства е от 

дългосрочния дълг към Фонд ФЛАГ, във връзка с изпълнението на обекти от ВиК 

инфраструктурата. 

 

Изпълнението на капиталовите разходи за отчетния период по видове работи е както 

следва: 

 Основен ремонт на дълготрайни материални активи – годишен план 8 177 997 

лева, усвоено 2 496 210 лева – 31%. 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – годишен план 12 617 089 

лева, усвоено 6 534 773 лева – 52%. 

 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – годишен план  20 

712 лева, усвоено 100%. 

 Придобиване на земя – годишен план 244 254 лева, усвоено 100%. 

 

Подробно изпълнение за обектите и източниците на финансиране в капиталовата 

програма са посочени в Приложение № 5. 
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Изпълнение на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз 

 

През 2021 година са приключени следните проекти: 

1.      Проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в 

сграда на отдел „ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – Благоевград, дирекция „РЕГИОНАЛЕН 

ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – София в Държавна агенция „АРХИВИ”– Проектът се 

финансира по Оперативна Програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., по Приоритетна ос 

1: „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Целите на проекта са: 

постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, редуциране на 

енергопотреблението и на разходите за електроенергия; подобряване на 

експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата на 

Отдел "Държавен архив" – Благоевград; създаване на по-благоприятни условия на труд за 

служителите на териториалната структура на Държавна агенция "Архиви", както и за 

всички ползватели на услугите, предоставяни на територията на сградата; създаване на 

подходяща и безопасна среда, която да гарантира предоставянето на услугите по 

архивиране, съхранение и достъп до информация по най-качествения начин; създаване на 

предпоставки за намаляване на вредните емисии газове в атмосферата и постигане на по-

чиста околна среда в дългосрочен план; изграждане на подходяща инфраструктура за 

осигуряване на административното обслужване на територията на цялата сграда в 

съответствие с изискванията на Наредба 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хора с увреждания. Бюджет на проекта: 392 308 лв.  

2.  Проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура 

/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща 

инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие 

на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, 

включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ - 

Проектът е финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани 

битови отпадъци на територията на общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, 

Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево) чрез изграждане на компостираща инсталация 

за разделно събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за 

предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Бюджет на проекта: 11 

334 361,38 лв.  

3. Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център 

Благоевград през периода 2019-2021 г.“ – проектът е финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване 

функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през 

периода 2019-2021 г.“. Целта на проекта е осигуряване на функционирането на Областен 

информационен център – Благоевград. Бюджет на проекта: 353 722,59 лв. 

4. Проект „LYSIS – Съвместни действия за разработването и прилагането на 

нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градска среда“ – 

проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция – България 2014 – 2020 г. Главните цели на проекта са подобряване качеството на 

живот на гражданите и опазване на околната среда и по-конкретно да представи и да 
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популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на 

градските водни ресурси. Бюджет на проекта: 739 955,00 евро, за община Благоевград 

263 000,00 евро. 

5. Проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ 

(Green_Crew) -  финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

V-A “Гърция-България” 2014-2020 г. Целта му е да се насърчи социалното включване, 

борбата с бедността и дискриминацията, да се осигури подкрепа на социални 

предприятия, да се разшири социалното предприемачество в трансграничната зона. 

Бюджет на проекта: 542 466.70 евро, за Община Благоевград 129 424.40 евро 

 

Проекти със сключени договори през 2021 г. 

Име на проект Бюджет Статус 

Нови социални услуги за деца и 

младежи в община Благоевград,  ПР РЧР 

2014-2020 г. 

2 201 204,72 лв Стартирал 

Патронажна грижа + в Община 

Благоевград 

906 339,00 лв Стартирал 

„Прилагане на мерки за успешна 

адаптация към климатичните промени“ 

301 197,57 лв Стартирал 

 
ОБЩО: 3 408 741,29 лв  

 

 

 

 

 

Проекти, за които е кандидатствано и се очаква оценка: 

 

Име на проект Бюджет Статус 

Реконструкция и модернизация на 

сграда на Камерна опера и НЧ „Н. Й. 

Вапцаров“, ОПРР и ФУГ 

2 526 000,00 лв Оценка 

„Подкрепа за социално включване“ 711 011,06 лв Оценка 

„Интегрирани мерки за приобщаване и 

овластяване на ромите в община 

Благоевград“ 

1 892 529,87 лв Оценка 

Енергийна ефективност в сграда за 

образователен център и култура в 

Благоевград 

1 027 000,00 лв Оценка 

„Осигуряване функционирането на 

Областен информационен център – 

Благоевград през периода 2022-2023 г.“ 

250 000 лв Оценка 

„Укрепване капацитета на болничната 

мрежа за реакция при кризи“ в 

партньорство с Министерство на 

здравеопазването 

409 792,67 лв Оценка 
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„Към кръгова икономика чрез 

интегриран и смарт подход към събирането 

на хранителни битови отпадъци“, Акроним: 

LessWaste4BetterLife 

1 962 962 евро – 

3 839 219,97 лв 

Оценка 

 ОБЩО: 10 655 553,57 лв.  

 

 

 

Повече подробности за изпълнението на средствата от ЕС са дадени в Приложение 

№7 към доклада. 

 

Подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и 

сметките за средства от ЕС към 31.12.2021 година, както и друга отчетна информация, 

са публикувани на електронната страница на общината: http://www.blgmun.com, секция 

„Икономика“. 

 

 

 

Илко Стоянов 

Кмет на Община Благоевград 

 

http://www.blgmun.com/

