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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община 

Братя Даскалови, отчета за капиталовите разходи и отчета за средствата от 

Европейския съюз за 2019 година. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 44 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 Братя Даскалови, предлагам на вниманието Ви, Отчета за касово 

изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови към 31.12.2019 г., отчета за 

капиталовите разходи и отчета за средствата от Европейския съюз за 2019 година. 

Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1, т. 6 от Закона за общинския дълг, кмета на 

общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в 

Общински съвет, като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет. 

Община Братя Даскалови за 2019 г. няма поет общински дълг 

 

 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 1 и 5 от Закона за публичните 

финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44 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 Братя 

Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


   
 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    

 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02 

ул. „Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-43; 22-71                                          

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

 

 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г., както 

следва: 

1.1 По прихода 7 553 400 лв. /Приложение № 1/; 

1.2. По разхода 7 553 400 лв. /Приложение № 2/. 

 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2019 г. /Приложение № 3/. 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз 

за 2019 г. /Приложение № 4/. 

4. Към 31.12.2019 г. и за цялата 2019 г. размера на общинския дълг е 0 лв. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

  ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

 

Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 гл. специалист „Бюджет и финанси” 
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