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ПРОТОКОЛ
от

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА 
ОБЩИНА БУРГАС КЪМ 31.12.2019 г.

Днес, 14.09.2020 г., от 17:30 часа, в Заседателна зала в сградата на Община Бургас, 
находяща се на ул. „Александровска“ № 26, се проведе Публично обсъждане на 
Годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас 
към 31.12.2019 г.

Обсъждането се проведе на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните 
финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас.

На срещата присъстваха: Станимир Апостолов -  зам.-председател на Общински 
съвет -  Бургас, Красимир Стойчев - зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", Георги 
Маринчев -  общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев -  общински съветник от ПП 
СДС, Христо Панайотов -  общински съветник от ПП БСП, Златина Караиванова -  
директор дирекция „Бюджет и финанси", Мария Станкова - началник отдел „Бюджет", 
Мария Панайотова - гл. експерт в отдел „Бюджет", Нели Гагашева -  експерт в отдел 
„Бюджет", Даниела Илиева -  старши счетоводител в отдел ФСД, Диляна Шивачева -  
старши счетоводител в отдел ФСД, Румяна Гулекова -  старши счетоводител в отдел 
ФСД, Галина Тенева — главен юрисконсулт в отдел ЕТООбС, Ренета Райкова — ст.експерт 
в отдел ЕТООбС и Диляна Стойкова -  началник отдел ЕТООбС, А  Е  Б
Р , Н  Е , Ю  И -  граждани на Община Бургас, медии.

Председателстващият Станимир Апостолов обяви началото на срещата за 
публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и 
разходите на Община Бургас към 31.12.2019 г. Същият даде думата на Красимир Стойчев 
-  зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика", който направи следното представяне в 
резюме:

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2019 г. е 
изготвен в съответствие с българското законодателство и указанията на Министерство 
на финансите. На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, същият е 
внесен от г-н Димитър Николов -  Кмет на Община Бургас за приемане от Общински 
съвет -  Бургас.

Данните от годишния отчет отразяват изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. в 
размер на 214 519,9 хил. лв. в т.ч.: за държавни дейности -  114 543,7 хил. лв.; за местни 
дейности 99 976,2 хил. лв„ от които за дофинансиране на държавни дейности - 4 369,9 
хил. лв.

Сметна палата и звъ р ш и  п р о вер ка  н а  Го д и ш н и я ф и н ан со в  отчет на Община Бургас 
за 2019 г. и го завери с положително становище.

Оценката от прегледа на финансовото състояние на Община Бургас от Агенция 
за кредитен рейтинг (БАКР) е положителна. Общината е позиционирана с по-добри 
финансови показатели от тези в страната. Поставена е в по-благоприятна позиция спрямо 
другите общини — областни центрове. След като е отчетена оценката на държавния риск 
на страната и влиянието му върху Община Бургас за ограничаване на присъдения
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дългосрочен и краткосрочен рейтинг, решението на Рейтинговия комитет към БАКР е за 
потвърждение на присъдените рейтинги и перспективата свързана с тях, в т.ч.: 
Дългосрочен кредитен рейтинг -  ВВВ, перспектива - стабилна; краткосрочен кредитен 
рейтинг - А-3; Дългосрочен рейтинг по национална скала - АА- (BG), перспектива -  
стабилна; краткосрочен рейтинг по национална скала - А-1+ (BG).

Собствените приходи като цяло запазват нивото на събираемост от 2018 г.
Отчетените данъчни приходи през 2019 г. са с 561,8 хил. лв. в повече спрямо 

постъпленията към 31.12.2018 г. Относителният им дял в собствените приходи на 
Община Бургас е 43,3%. Изпълнението на плана към 31.12.2019 г. е 96,0%. За увеличение 
на данъчните приходи събрани през 2019 г. в сравнение с тези през 2018 г. най-голям е 
приноса на данъка върху превозните средства, съответно с ръст от 860,4 хил. лв., т.е. 
темп на нарастване 7,4% в сравнение с 2018 г.

Изпълнението на приходите от данъка върху недвижимите имоти е 95,8%; от 
данък върху превозните средства -  96,6%; от данък при придобиване на имущество по 
дарения и възмезден начин -  95,9%.

Отчетените неданъчни приходи към 31.12.2019 г. са в размер на 52 895,8 хил. лв., 
което е 91,9 % спрямо плана.

Изпълнението спрямо планираните средства за 2019г. на неданъчните приходи е 
както следва:

приходите от продажба на услуги, стоки и продукция -  92,8%;
приходи от наем на имущество -  90,5%;
приходи от наем на земя -  111,0%;
приходи от такса за технически услуги -  99,9%;

- приходи от такса за битови отпадъци -  83,8%.
По отношение на разходната част:
Направените разходи за държавно делегирани дейности са съобразени със Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2019 година, решенията и 
постановленията на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите 
и приетия от Общински съвет -  Бургас Бюджет за 2019 г.

Разходите за местни дейности са извършени в съответствие с приетия Бюджет за 
2019 година, допълнителните решения на сесиите на Общински съвет -  Бургас и 
указанията на Министерство на финансите за предоставените целеви средства от 
Държавния бюджет за местни дейности. Същите са обезпечени с общинските данъчни и 
неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, преходния остатък и заемни 
средства.

Част от общинските приходи -  4 369,9 хил. лв. са насочени за дофинансиране на 
държавно делегирани дейности поради ниски разходни стандарти във функции 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“.

В структурата на разпределението на разходите най-голям дял заема функция 
„Образование“ -  46,65%, следвана от функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ -  21,8%.

През 2019 г. „Образованието“ продължава да е основен приоритетен сектор на 
държавата и Общината. С получените средства, предоставени на Община Бургас по 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година са осигурени 
политиките на държавата за увеличение на заплатите на учителския персонал и ръст на 
възнагражденията на непедагогическия персонал, като общите разходи в сектора са се
увеличили с около 14.7 МЛН. ЛВ.

Със собствени бюджетни средства Община Бургас осигури финансиране на 
множество дейности в направление „Образование“ -  за награждаване на педагози за 
принос в развитието на община Бургас; за ранно чуждоезиково и компютърно обучение; 
програма „Деца със СОП“; интеграция на етническите групи; програма за здравословно 
хранене в детски заведения и училища; общински празничен и спортен календар; юбилеи 
на учебни и детски заведения.



Общината оказа финансова подкрепа и насърчи ученици с изявени постижения в 
областта на образованието, науката и изкуството по програма „Бургаски деца“. 
Подпомогна обучението на 125 студенти в областта на IT сектора като заплати таксите 
им за обучение -  50 студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и 75 студенти 
от Бургаски Свободен Университет. Над 90 стаи за първокласници се обновиха и 
оборудваха в училищата изцяло по общинска програма „Първокласно начало“ за 
учебната 2019/2020.

Едно от съществените пера в разходната част на отчетите за касово изпълнение е 
„Капиталовата програма“ на Общината. Извършените разходи за финансиране през 2019 
г. са в размер на 34 834,3 хил. лв„ в т.ч. с бюджетни средства - 19 382,9 хил. лв., а по 
оперативни програми с извънбюджетни средства и съфинсиране - 15 451,4 хил. лв. С 
направените инвестиции се създават условия за подобряване средата и качеството на 
живот в община Бургас, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и 
достъпността до тях, разкриване на нови работни места. Проектите по оперативни 
програми стимулират развитието и потенциала на Бургас като туристически и културен 
център.

По-големи обекти, направления и дейности от Капиталовата програма през 2019 
г„ в които община Бургас е инвестирала са: рехабилитация на ул. Проф. „Яким Якимов“; 
изграждане на нова сграда за филиал на ДГ „Калинка“; пристройка на ОУ „Васил 
Левски“ -  кв. Горно Езерово; реконструкция и изграждане на спортни площадки в 
училища; разходи за дейности по осигуряване на балансирана градска среда; изграждане 
на ВиК мрежа Лесопарк „Росенец“; изграждане на довеждаща инфраструктура в 
индустриална зона гр. Българово и на водопроводна мрежа за минерална вода кв. 
Минерални бани; изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води 
от кв. Черно море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ; 
проектиране и изграждане на система за подземно събиране на отпадъци; реконструкция 
на обслужващи улици и изграждане на паркинги в ж.к. „Славейков“, ж.к. „Братя 
Миладинови“, ж.к. „Изгрев“; изграждане на Детски научен център с планетариум; 
проектиране и изграждане на лодкостоянка в кв. „Крайморие“; изграждане на пътна 
връзка -  локал Арена Бургас; капиталов трансфер за закупуване на апаратура и 
оборудване за Медицинския факултет на университет "Проф. Д-р Асен Златаров" — 
Бургас и др.

Общият размер на отчетените „Извънбюджетни разходи“ към 31.12.2019 г. е 21 
836,2 хил. лв.

Със средства от Кохезионния и Структурните фондове към Национален фонд 
през 2019 г. са финансирани проекти по ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
ОП „Добро управление“. По-големи проекти са: „Осигуряване на балансирана градска 
среда“; „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация 
на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“; 
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община 
Бургас“; „Създаване на условия за разкриване на пет нови социални услуги на 
територията на община Бургас"; „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас“; 
„Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим“; „Реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в културно -  образователен център и музей на 
съвременното изкуство и библиотека“ и др.

С  европейски средства, получени чрез Разплащателна агенция към държавен 
фонд "Земеделие" са финансирани проектите „Изграждане на покрита лодкостоянка в кв. 
Крайморие“ и „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. 
Рибарско пристанище (бивше м. Ченгене скеле)“.

С „Други средства от Европейския съюз“ са осъществени проекти по секторни 
програми „Еразъм“ и „Трансгранично сътрудничество“, а по „Други международни 
програми и проекти“ са финансирани: „Интегриран проект за социално включване на



ромите и др. уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко Търново" и проект 
„Дуално обучение“.

Поетите с решения на Общински съвет -  Бургас задължения по кредити се 
обслужват редовно, като към 31.12.2019 г. са погасени всички дължими суми по 
общинския дълг с настъпил падеж. Общият размер на погашенията по дълга е 7 371,6 
хил. лв., в т.ч.: 779,0 хил. лв. - лихви и такси и 6 592,6 хил. лв. -  главници.

За реализация на проектите „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“, „Реконструкция 
и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за 
съвременно изкуство и библиотека“ и проект „Силата на водата“. Подкрепа за 
повишаване потенциала на община Бургас като конкурентноспособна туристическа 
дестинация“ с решения на Общински съвет -  Бургас бяха сключени договори за 
финансиране от финансов инструмент ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. По 
договорите частично са усвоени средства в размер на 3 243,7 хил. лв. само за първите 2 
проекта. Частично са усвоени и средства в размер на 4 193,9 хил. лв. по договорите за 
кредит, сключени през 2018 г. между Община Бургас и „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България -  ФЛАГ“ ЕАД.

Съотношението годишен размер на плащанията по дълга спрямо средногодишния 
размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три 
години към 31.12.2019 г. е 4,9% и е много под допустимата стойност съгласно чл. 32 ал.
1 от Закона на публичните финанси -  до 15%. В сравнение: за 2018 г. е 4,6%, за 2017 
година показателят е в размер на 5,5%, а за 2016 г. -  8,8%.

Към 31.12.2019 година Община Бургас няма просрочени задължения.
В заключение можем да отчетем, че 2019 г. е успешна във финансово отношение, 

с висок капацитет за финансова самостоятелност и устойчивост, висока събираемост на 
приходната и умерено изпълнение на разходната част на бюджета на Община Бургас при 
спазени фискални правила по Закона за публичните финанси. Положителна е оценката 
за община Бургас, изразена от Агенцията за кредитен рейтинг, Сметна палата и 
Министерство на финансите. Именно тези добри финансови резултати ни позволиха през 
2020 г. да запазим финансова стабилност и устойчивост, независимо от изключителния 
натиск породен от въведеното извънредно положение на 13 март 2020 г. и извършените 
извънредни разходи, свързани с изпълнение на противоепидемичните и ограничителните 
мерки за борба с коронавируса, справяне с пандемията и овладяване на кризата.

Запазването на финансова стабилност и устойчивост е наша приоритетна задача 
през 2020 година, за което полагаме ежедневни усилия.

Председателстващият Станимир Апостолов даде думата на присъстващите да 
зададат своите въпроси.

Н  Е  изказа мнение, че докладът за годишния отчет следва да бъде 
публикуван на интернет страницата в едно с приложенията. Същият изрази мнение, че 
резюмето не съдържа подробна финансова информация и отправи молба да бъде 
отложено общественото обсъждане, за да се запознае с приложените към доклада 
документи. Златина Караиванова -  директор дирекция Бюджет отбеляза, че ежемесечно 
се публикува на страницата на Община Бургас информация за касово изпълнение на 
бюджета. Ед  отправи питане относно размера на публичния общински дълг към 
31.12.2019 г. Красимир Стойчев отговори, че общият размер на дълга на Община Бургас 
към 31.12.2019 г. е 40 767 614 лв., а като процент от общия бюджет е 4,6%.

Н  Е  отправи въпрос относно капиталовата програма и какво е нейното 
изпълнение като разходна част. Красимир Стойчев отговори, че бюджетните средства в 
капиталовата програма са 19 382 000 лв., а 15 451 000  лв. са от оперативните п рограм и , 
които са включени в тази обща капиталова програма.

Красимир Стойчев заяви, че политиката на кмета на Община Бургас Димитър 
Николов, на екипа и ръководството от няколко мандата е не да занижава показателите 
по бюджета и да отчита големи преизпълнения, а напротив -  задават се високи контролни 
цифри, за да има растеж. В началото на годината не е възможно да се прогнозира в какъв



размер ще са средствата, които ще бъдат привлечени от държавата. Н  Е
коментира, че разходите, които Община Бургас пряко администрира, са в много малък 
размер. Същият изрази своята категорично отрицателна оценка за политиката на Община 
Бургас в различни сфери и дейности.

Един от присъстващите -  Б  Р  изрази желание да бъде отложено 
общественото обсъждане, за да се даде възможност да се запознаят подробно гражданите 
с приложенията по доклада. Красимир Стойчев заяви, че ще бъде направена консултация 
с юристите на общинския съвет дали това предложение е законосъобразно, но изрази 
готовност да отговори на всеки един възникнал в последствие въпрос.

Красимир Стойчев обясни, че ще бъде направена консултация с директора на 
дирекция „Информационно обслужване“, за да се уточни възможността за изготвяне на 
регистрация за разширен достъп до приложенията, които се публикуват на официалната 
интернет страница. Същият изрази опасения, че е възможно във връзка с регламента за 
киберсигурността да не се допуска регистрация на граждани за ползване на приложения 
или да има законови разпоредби, които да не допускат достъп до приложенията. Златина 
Караиванова заяви, че цялата изискуема информация, свързана с отчета, е публикувана.

Н  Е  зададе въпрос в какъв размер са наложените санкции от 
финансиращия орган по оперативните програми от новия програмен период 2014-2020 
г. Красимир Стойчев обясни, че наложените санкции се обжалват от Община Бургас пред 
съда и ако е необходимо ще бъдат защитавани до ВАС, тъй като позицията на Община 
Бургас е, че санкциите са неправомерно наложени. Същият допълни, че политиката на 
държавата е много стриктна в налагането на подобни санкции. Христо Панайотов -  
общински съветник от БСП взе отношение, като заяви, че информацията за наложените 
санкции на Община Бургас е публично достъпна.

Поради изчерпване на въпросите от страна на присъстващите, срещата беше 
закрита в 18:15 ч.

СТАНИМИР АПОСТОЛОВ 
Зам.-председател на Общински съвет -  Бургас

Диляна Стойкова
Началник отдел Експертно-технич. осигуряване на ОбС


