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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

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 инвестиционната програма  и промени по бюджета на Община 

Братя Даскалови за 2020 година. 

 Поради остарялост на сървара на звено „Местни данъци и такси”,  големия обем от 

данни, както и натовареността от всички кметства в общината които работят върху него и 

постоянното му автоматично изключване при пренатоварване, се налага подмяната с нова 

сърварна конфигурация, която да издържи натоварването и да поеме данните от всички 

населени места. С новия сървър се гарантира безпроблемната работа  за дълъг период  от 

време на звеното. Стойността на сървъра е 8190 лв. Предлагам  сумата да бъде намалена от 

§5100 "Основен ремонт" обект "Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки 

за сградата на Общинска администрация" 

Настоящата актуализация не изменя общия размер на бюджета.   

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

 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било 

лв. 

Увеличение+ 

Намаление- 

лв 

Става 

лв 

 Разходи    

 2122 Общинска администрация    

5100 Основен ремонт 142444 -8190 134254 

5201 Придобиване на компютри и хардуер 0 8190 8190 

 

Предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 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.     
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 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 

    

  

Съгласувал: 

 Таньо Брайков 

 Обслужващ юрист 

 

 

 Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 гл. специалист "Бюджет" 

 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com

	ДО
	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

