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До 

Общински съвет 

Братя Даскалови 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А         З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

            Относно: Одобряване  актуализирана бюджетна прогноза  на община Братя 

Даскалови за периода  2021-2023 година за постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности.  

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  С писмо  БЮ-4/01.09.2020год. Министерство на финансите дава указания за 

подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджет за 2021 година и актуализиране бюджетните прогнози за 2022 и 2023 година.  

Съгласно Закона за публичните финанси  и  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 Братя Даскалови, 

кмета на общината внася за одобряване  в Общински съвет  актуализирана бюджетна 

прогноза за местните дейности на общината за  периода 2021-2023 година. 

 Приходите се планират на базата на реалистична оценка  и анализ на 

изпълнението им през последните няколко години, като следва да се има и предвид   

приетата от Общински съвет Наредба по чл.1, ал.2 от   Закона за местните данъци и 

такси. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата 

субсидия за капиталови разходи за периода 2021-2023 година се залагат одобрените със 

Закона за държавния бюджет за 2020 година размери.  

 Приходната част е формирана както следва: 

 

№ Наименование на приходите Проектобюджет  

2021 год. 

/ лв./ 

Прогноза 

2022 год. 

/лв./ 

Прогноза 

2023 год. 

/лв./ 

1 Местни приходи 1575426 1613426 1617100 

2 Трансфери 1492400 1492400 1492400 

 Общо приходи 3067826 3105826 3109500 

 

 Разходната  част  на местните  дейности се изготвя в съответствие с  общите 

изисквания  и насоки за разработване на  бюджетната прогноза за периода 2021-2023 

год., действащите законови и подзаконови разпоредби, задълженията произтичащи от 

решенията на общинския съвет при спазване на фискалните правила и цели по ЗПФ. 

Разходите по бюджетната прогноза 2021-2023 година се ограничават  до размера на 

собствените приходи и трансферите, като не се допуска планирането на разходи, срещу 

които няма обезпечени очаквани постъпления.  Прогнозата се разработва при  спазване 

на приоритетите и потребностите на местната общност.  

 Числеността на персонала и средствата за работни заплати се предвиждат 

съгласно решенията на общинския съвет и в съответствие с действащата  нормативна   
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уредба, засягаща местните дейности в общината. Прогнозата е разработена по  функции и 

групи и по  основни показатели както следва: 

 

 

№ Бюджетни функции и  групи Проектобю

джет  2021 

год.  /лв./ 

Прогноза 

2022 год. 

/лв./ 

Прогноза 

2023 год. 

/лв./ 

1 Изпълнителни и законодателни 

органи 

634200 651300 621700 

2 Образование 351500 383500 352600 

3 Програми, дейности и служби 

по социалното подпомагане и 

заетостта 

 

353000 

 

354800 

 

356200 

4 Жилищно строителство, 

благоустройство и комунално 

стопанство 

 

678600 

 

673600 

 

741000 

5 Опазване на околната среда 587800 587800 589400 

6 Физкултура и спорт 16600 15400 15200 

7 Култура 14000 15000 15100 

8 Транспорт и съобщения 281000 251000 261000 

9 Други дейности по 

икономиката 

103800 103800 104400 

 Общо разходи 3020500 3036200 3056600 

 

 Предлагам Общинския съвет да вземе следното : 

 

           РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство на 

финансите   БЮ 4/ 2020 година  и  чл. 83 ал.2 от Закона за публичните финанси: 

 1. Одобрява актуализираната   средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021– 2023 

година за местните дейности в Община Братя Даскалови по : 

 

                 - Приходите       -   Приложение 1 

                 - Разходите         -   Приложение 2 

 

 

           ВНОСИТЕЛ: 

 ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

   

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 гл. специалист "Бюджет" 
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