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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: Актуализация на  бюджета и инвестиционната програма на община Братя 

Даскалови  за 2020 година.  

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

На основание чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.21 ал.1 т.6 от    ЗМСМА, предлагам 

актуализация на бюджета и  инвестиционната програма  на общината за 2020 година. 

Заради осигурени финанси от Национален доверителен екофонд за ремонт на сградата на общинска 

администрация, вместо гласуваните  по инвестиционната програма  на бюджета  на общината за 2020 година 

средства в размер на 198 000 лв. са необходими по -малко средства от заложените. Предлагам  сумата да бъде 

намалена , като средствата се пренасочат за  изготвяне на изменение на общ устройствен план и  изготвяне на 

технически проект за  рехабилитация и реконструкция на улици в няколко населени места. По §5203 

"Придобиване на др. оборудване , машини и съоражения " се  предвиждат 1600 лв. за мултифункционално 

устройство. 

Настоящата актуализация не изменя общия размер на бюджета.   

Предлагам промяна по параграфи в разходната част на бюджета както следва: 

 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение+ 

Намаление- 

Става 

 Разходи    

 2122 Общинска администрация    

5100 Основен ремонт 198000 -55556 142444 

5309 Придобиване на други нематериални 

дърготрайни активи 

0 11520 11520 

 2606  Изграждане , ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 

   

5100 Основен ремонт 0 42436 42436 

 123 Общински съвет    

5203 Придобиване на др.оборудване ,машини и 

съоражения 

0 1600 1600 

 

Предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 На основание чл.124 от Закона  за  публичните финанси и  чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, и чл.36 ал.3 от 

Наредба 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.     

 1.  Приема промените по бюджета на общината за 2020 година .                         

 2.  Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за    2020 година в 

размер  на   2 958 859 лв.  съгласно  Приложение 1 

 

 

 

              ВНОСИТЕЛ: 

 ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 
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 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 гл. специалист "Бюджет" 
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