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 ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

            Относно: Приемане бюджета на община Братя Даскалови за 2022 година 

 

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

           В изпълнение на чл.13 ал.2 от Закона за публичните финанси  и изискванията на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Братя Даскалови  Ви представям  Проект за бюджет на община Братя 

Даскалови за 2022 година. 

 Проектът за   бюджет на община Братя Даскалови за 2022 година е разработен в 

съответствие с   изискванията на: 

- Закон за публичните финанси; 

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година; 

-   ПМС 31/2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 

2022 година; 

-  Решение №50 на МС от 03.02.2022 год.  за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година; 

-  Указания на Министерство на финансите  

-  Натурални и стойностни показатели за прилагане стандартите в делегираните от 

държавата дейности за 2022 година - Приложение 1  към писмо ФО-№3от 25.03.2022 год. 

на Министерство на финансите.  

 Проектът  за бюджет на община Братя Даскалови е подготвен при трудно 

прогнозируема среда, динамични тенденции и рискове. Същият  е балансиран при осъществен 

анализ на приходите за 2021 година и разчет на разходите, съгласно приоритетите на 

общината. От особенно значение е финансовото управление и контрол да се извършват при 

засилена финасова дисциплина и ясно дефинирани приоритети. Общината няма да влиза в 

поемане на ангажименти, за  които не е  осигурено финансиране. 

    Рамката на бюджета  за 2022 година  е  11 487 675 лв. при съпоставимост  с 

първоначален бюджет за 2021 година 9 635 327 лв.  или 19,2% увеличение на разчетите.  

  Бюджет 2022 година на Община Братя Даскалови в приходната си част е съобразен с 

размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община 

Братя Даскалови, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

година и очаквани постъпления от общински данъци и неданъчни приходи. 

 Разпределен е  по функции, дейности  и параграфи  на Единната бюджетна класификация  

и е съобразен с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и 
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преходни остатъци от 2021 година. Реализираните в края на годината икономии от 

държавните дейности са  планирани за финансиране на същите дейности. 

 При разработването и представянето на бюджета по приходната и разходната част е 

съпоставян с първоначален бюджет за 2021 година и отчет към 31.12. 2021 година. 

 

 ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ 

  1.Собствени приходи 

 Съгласно чл. 45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси общинският бюджет 

включва приходи от местни данъци, такси, услуги и права  предоставяни от общината, 

разпореждане с общинска собственост, глоби и санкции, лихви и неустойки, други 

постъпления , помощи и дарения. По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет 

се предвиждат  само приходи от  наеми на земя . 

 Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с 

определянето на размера на местните данъци и такси. Предприети са мерки като се използват 

всички възможни лостове за увеличаване на събираемостта и прекъсване на давностните 

срокове за плащане на задълженията. 

 Собствените приходи в проекта на общинския бюджет за 2022 г. са общо  в размер на  

1 692 838 лв. , в т.ч. данъчни приходи в размер на 485 200 лв. и неданъчни –1 207 638 лв. от 

които 58 212 лв. от  собствени приходи на училищата  

 2. Бюджетни взаимоотношения 

 С чл.51 от ЗДБРБ за 2022 година са приети  размерите на взаимоотношенията между 

централния бюджет и бюджетите на общните за 2022 година под формата на обща субсидия 

за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности /обща изравнителна 

субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/ и целева 

субсидия за капиталови разходи. 

 Размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на 

община Братя Даскалови за 2022 год .  под формата на субсидия е определен  както следва: 

 - 5 489 504 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности и се предоставя 

на общината както следва: : І-во тримесечие  в размер на 30%, ІІ-ро тримесечие – 25%, ІІІ-то 

тримесечие – 20% и ІV- то тримесечие 25%; 

 -1 081 000 лв. обща изравнителна субсидия за местните дейности и се предоставя до 20 

януари  в размер на 50 на сто, а останалата сума от субсидията ежемесечно до 5-то число на 

текущия месец на равни части за периода от април до декември. 

 -135 500 лв. средства за  зимно поддържане и снегопочистване  и се предоставят до 20 

януари в размер на 75 на сто, а останалата сума от субсидията ежемесечно до 5-то  число на 

текущия месец на равни части за периода от септември до декември. 

 - 1 095 100 лв. целева субсидия за капиталови разходи се предоставя въз основа на 

заявки от общините до 5-то  число на текущия месец  при условия и ред определени от 

министъра на финансите. 

 Сравнителен анализ за взаимоотношенията с   ЦБ   за последните години при 

утвърдено финансиране в размер на 100% на трансферите показва: 

 

Година Бюджетни 

взаимоотоношения 

Обща 

субсидия 

Трансфери за местни дейности Целева 

субсидия  за 

капиталови 

разходи 

Обща 

изравн. 

субсидия 

За зимно 

подържане и  

снегопочистване 

2019 4 933 797 3 338 197 835 800 107 300 652 500 

2020 5 433 816 3 700 316 866 000 125 200 742 300 

2021 6 694 493 4 734 693 985 000 135 400 839 400 

2022 7 801 104 5 489 504 1081 000 135 500 1 095 100 
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 От таблицата е видно, че най-голямо е завишението на трансферите за държавните 

дейности , като водеща е функция  "Образование". 

Съгласно чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси, размерите на бюджетните 

взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за 

държавния бюджет  взаимоотношения за съответната година. 

 3.Финансиране 

      Община Братя Даскалови и второстепенните разпоредители – неспециализираните 

училища реализират преходен остатък от държавни дейности,  в размер на  1507 790 лв. , 

който в бюджета за 2022 г. ще бъде разпределен съгласно Единната бюджетна класификация 

по съответните функции, дейности и параграфи. Тази сума се залага  за финансиране на 

същите дейности и през 2022 год. От  училищата е формиран  882 972 лв. преходен остатък, 

който  е включен съответно в бюджета на всяко училище. 

Преходния остатък от местни дейности е в размер на 714 593 лв. 

     

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/ 

При подготовката на разходната част на проекта за бюджет за 2022 година са спазени 

изискванията на ЗДБРБ за 2022 год. и са взети  предвид всчки нормативни документи за 

съставяне, приемане и изпълнение на общинския бюджет. Условията и реда за планиране на 

разходите са определени с чл.84 ал.1 от Закона за публичните финанси. 

За 2022 год. се планират общо разходи  в размер на 11 487 675 лв. при одобрен бюджет за 

2021 год. 9 635 327 лв. 

Предлагаме разпределението на разходите  както следва: 

    1. Разходи за държавни дейности  7 053 679 лв.  61,4% отн.дял 

    2. Разходи за местни дейности -  4 170 773 лв. 36,3% отн.дял 

    3. Разходи за дофинансиране на държавни дейности  

        с местни приходи  263 223 лв.  2,3% отн. дял 

 

    Разпределени по функции разходите  са както следва: 

     1.Общи държавни служби  2 336 355 лв.- 20,3% 

  2. Отбрана и сигурност 200 451 лв. - 1,7 % 

  3. Образование  5 411 633 лв.- 47,1 % 

  4. Здравеопазване 309 518 лв.- 2,7 % 

  5. Соц. Осигуряване и грижи 873 339 лв.- 7,6% 

  6. Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда 1 716 530 лв. – 15% 

  7. Дейности по почивно, културно и религиозно дело 249 523 лв.- 2,2% 

  8. Икономически дейности и услуги 390 326 лв.- 3,4% 

 За делегираните от държавата дейности са планирани средства в размер 7 053 679 

лв. Те са съобразени с показателите, определени със Закона за Държавния бюджет на 

Република България за 2022 година и показателите съгласно Решение 50 на  МС. 

Планираните разходи за държавни дейности са разпределени по функции, дейности и 

параграфи съгласно Единната бюджетна класификация . 

          - Първостепенен разпоредител с бюджет – Община Братя Даскалови – 3 257 567 лв. 

         - Второстепенни разпоредители с бюджет общо 6 (шест) броя неспециализирани 

училища, прилагащи системата на делегираните бюджети – 3 796 112 лв. 

   Разпределението по функции, съгласно ЕБК е както следва: 

         - Общи държавни служби – дейност 122 „Общинска администрация” – 1 077 275 лв. 

Средствата за заплати за 2022 г. за делегираните от държавата дейности са определени в 

съответствие с разпоредбите на чл.52 от ЗДБРБ за 2022   
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        -Отбрана и сигурност – общо за функцията 200 451 лв., в.т.ч. за дейност 239 „Други 

дейности по вътрешна сигурност” – 81 722 лв;  за дейност 282 – „Отбранително-

мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” – 105 537 лв и за дейност 

285 „Доброволни отряди” – 13 192 лв. 

       -Образование – общо за функцията – 5 099 290 лв., в. т.ч. за дейност 311 Детски градини” 

– 1 334 590 .лв. и за дейност 318 „Подготвителни групи в училище” – 1 467 14 лв., дейност 322 

„Неспециализирани училища” – 579 175 .лв. и за дейност 389 „Други дейности в 

образованието” – 38 811 лв. 

       -Здравеопазване – общо за функцията – 122 191 лв., всичко за дейност 437 „Здравен 

кабинет в детски градини и училища”  

       -Социално осигуряване и грижи – общо за функцията – 331 749 лв. Дейност 548 – „Дневен 

център за стари хора” – 152 644 лв.  Дейност 532 -"Програви за временна заетост " - 7 085 лв. 

Вече втора година продължава  предоставянето на нова социална услуга "Асистентска 

подкрепа"- делегирана от държавата дейност 561 ”Социални услуги в домашна среда". 

Средствата за тази дейност са в размер на 172 020 лв. 

        -Почивно дело, култура, религиозни дейности – дейност 738 „Читалища” – 222 723 лв 

  За местните дейности, в т.ч. делегирани от държавата дейности,  дофинансирани със 

собствени приходи са  планирани 4 433 996 лв. 

В рамките на предложения бюджет с местно финансиране са осигурени средства за 

възнаграждения на персонала съобразени с нормативните изисквания и ограничения, както и 

националната и местна политика - промяната на минималната работна заплата за страната от 

650 лв. на 710 лв. считано от 1 април 2022 год. 

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общински данъчни и неданъчни 

приходи, обща изравнителна субсидия, трансфери за капиталови разходи и преходния остатък 

от общинските приходи. 

Местните разходи разпределени по функции са: 

       -Общи държавни служби – във функцията са включени разходите за издръжка на дейност  

122 „Общинска администрация”  и  дейност 123 „Общински съвети” общо  в  размер  на  1 259 

080 лв. 

        -Образование –  В дейност 311 „Детски градини” за 2022 г. се планирани  средства само 

за периода от 1 януари  до 31 март , като от месец април разходите се отчитат в държавни 

дейности, и отпада събирането на такси от родителите. Планирани за дейността са 70 223 лв., 

за дейност 336 "Столове" 99 800 лв. и дейност 389 "Други дейности по образованието " където 

се отчетат разходите да ученически превози 52  900 лв. 

       -Социално осигуряване, подпомагане и грижи –"Програми , дейности и служби по 

социално осигуряване, подпомагане и заетост” общо в размер на 873 339 лв., в т.ч.  по 

дейности: дейност 524 „Домашен социален патронаж” – планирани са общо за дейността  352 

800 лв., дейност 525 „Клубове на пенсионера” – 45 500 лв. и дейност 550  "Център за  

социална  рехабилитация и интеграция"   106 490 лв. "Дейност 589 "Други дейности по соц. 

оситуряване"-36 000 лв. 

        -Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда – група А) „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” общо в 

размер на 979 040 лв.в т.ч. по дейности: дейност 604 „Осветление на улици и площади” общо 

планирани за дейността – 258 440 лв., дейност 606 „Изграждане , ремонт и поддръжка на 

улична мрежа” общо за дейността - 709 100 лв., дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие” планирани  11500 лв.; група Б) 

„Опазване на околната среда” в размер на 737 490 лв. в т.ч. по дейности : дейност 622 

„Озеленяване” – 290 000 лв. , дейност 623 „Чистота” – 302 914 лв., съгласно приета План-

сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, 
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депониране и обезвреждане на битови отпадъци и чистота на териториите за обществено 

ползване за 2022 г. 

        - Почивно дело, култура, религиозни дейности – планирани общо за функцията средства 

за издръжка в размер на 26 800 лв.  

        - Икономически дейности и услуги – планирани общо за функцията средства за издръжка 

в размер на 390 326 лв., които са разпределени по дейности съгласно Единния бюджетен 

класификатор. 

2.2    Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи общо на 

стойност 263 223 лв., в т.ч. по функции: 

       - Изпълнителни и законодателни органи – във функцията са включени разходите за 

възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 „Общинска 

администрация” общо в размер на 193 000  лв. 

       - Образование – общо за функцията са планирани средства в размер на 70 223 лв., в т. ч.  

за дейност 322 „Неспециализирани училища” общо 70 223 .лв. за издръжка на ученици в 

маломерни и слети паралелки 

      КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /ПРИЛОЖЕНИЕ 4/ 

Капиталовата програма на община Братя Даскалови за 2022г. е планирана общо в размер 

на     

 4 352 127 лв.  в т.ч. 723 600 лв. от  целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г., 

преходен остатък от 2021 г. в размер на 239 187 лв.,и средства по проект от ДФЗ   3 389 340 

лв. За основен ремонт са планирани  4 112 354 лв. За придобиване на ДМА са заложени 

средства в размер на 204 873, които се финансират от преходен остатък от 2021 година и от 

целева субсидия за капиталови разходи. 

Съгласно чл.55 от ЗДБРБ за 2022 год.общините имат  право,  средства  от целевата 

субсидия за капиталови  разходи  по чл.51  да бъде трансформирана в трансфер за други 

целеви разходи на общината за извършване на  неотложни текущи ремонти на общински 

пътища, на улична мрежа и на сгради , публична общинска собственост. 

Поради неотложна необходимост от ремонт на уличната мрежа в населените места на 

общината и някои от общинските сгради и  ограничени финансови ресурси от местните 

приходи, предлагаме с  решението за приемане на бюджета на община Братя Даскалови, 

общински съвет да даде съгласие кметът на общината, по реда на чл. 55 от ЗДБРБ да направи 

предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за 

капиталови разходи в трансфер за финансиране на  разходи за извършване на неотложни 

текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска 

собственост. Средствата  да бъдат в размер на 371 500 лв. /съгласно приложение 5/ . Същите 

са посочени по §00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по Единен бюджетен 

класификатор, съгласно указанията на Министерство на финансите. /Приложение Доклад от 

кмета на общината/ 

     ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ 6/ 

Съгласно чл. 84, ал.3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава от разчет 

на сметките за средства от Европейския съюз. 

 Проекта по който  ще се работи по ОП „Развитие на човешките ресурси” е 

"Предоставяне на социален патронаж  в Община Бр.Даскалови" . По  ОП ”Наука и 

образование за интелигентен растеж "  общината работи по проект ”Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование" за детските градини и подготвителни групи . В 

приложение 6 са посочени средствата, които общината очаква  да усвои през 2022г 

       През 2022 год. приключва и обекта от ДФЗ "Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Гранит, с .Горно Белево, с.Оризово и с. Черна гора". 
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 Във връзка с гореизложеното, предлагам  на Общинския съвет следния  

 

     Проект за решение: 

 

На  основание чл. 52, ал. 1 и  чл. 21, ал. 1, т.2 и т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС 31/ 2022 година за изпълнение на ЗДБРБ за 

2022 год.  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 общинския бюджет на община Братя Даскалови, общински съвет Братя 

Даскалови, 

 

                                            РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2022 год., както следва: 

            1.1 По приходите в размер на  11 487 675 лв.   -Приложение 1  

      в т.ч. 

            1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на  7 053 679 лв.           

                     в т.ч. 

           1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 489 504лв. 

1.1.1.2. Собствени  приходи в звената на делегиран бюджет в   размер на   65 580  лв. 

1.1.1.3. Временно съхранявани средства     -9 195лв. 

            1.1.1.4. Преходен остатък  от 2021  г.от делегираните  от държавата дейности в 

размер   на 

                      1 507 790 лв.     - Приложение 3 

              1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности  в 

размер  на 

                     4 433 996 лв.,   в т.ч. 

              1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 485 200лв. 

              1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 142 058 лв. 

   1.1.2.3 Трансфери за местни дейности  в размер на 2 311 600 лв. 

            в т. ч. 

   1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 081 000 лв. 

               1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане  и снегопочистване в     размер на 135 500 

лв. 

                 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в   размер 

на             

                             1 095 100 лв.   в т.ч. 

               1.1.2.4.1  За изграждане и ремонт на общински пътища в размер на 0 лв 

    1.1.2.4.2 За други инвестиционни разходи в размер на 1 095 100 лв.                  

               1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 250 744 лв. 

     1.1.2.6  Трансфери между бюджет и средства от ЕС в размер на 26 289 лв. 

               1.1.2.7. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 714593лв.    - Приложение 3 

                 1.1.2.8  Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по 

делегирани отговорности Приложениe 3 

               1.2 По разходите в размер на   11 487 675 лв.  разпределени по функции, дейности 

и параграфи, съгласно - Приложениe 2  

                         В т.ч. 
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               1.2.1. За делегирани от държавата  дейности в размер на     7 053 679 лв.                 

                 1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и 

изравнителна субсидия  на делегираните от държавата дейности в размер на 263 223 лв.  

     1.2.3. За местни дейности в размер на   4 170 773 лв.            

                  1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на   -2 213 188 лв. 

      1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в 

делегираните от държавата дейности съгласно Приложение 3 

     2. Дава съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на 371 500 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в 

трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост - 

Приложение 5 

                 3. Приема програма за капиталовите разходи  за 2022 година в размер на   4 352 

127 лв.  -Приложение  4 

      3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в 

размер на  1 095 100лв. в  т.ч.    -  Приложение 4 и 5 

      3.1.1 За основен ремонт  596 600 лв. 

                 3.1.2 За придобиване на ДМА 92 100  лв. 

      3.1.3 За трансформиране за разходи за извършване на неотложни текущи ремонти 

на общински пътища , улична мрежа и сгради публична общинска собственост 371 500 лв. 

       3.2. Приема индикативен разчет на капиталовите разходи предвидени за 

финансиране  със средства от Европейския съюз, средства по други международни 

програми и договори и вързаното с тях национално и общинско съфинансиране – 

Приложение 6 

                   4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 год., без звената от функция 

"Образование", които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно Приложение 7  

        4.1. Утвърждава числеността  и структурата на персонала за  делегираната от 

държавата дейност „Общинска администрация” съгласно Приложение № 8 

       4.2. Утвърждава  числеността и разпределението на плановите разходи за заплати 

на местните дейности съгласно Приложение №7 

                  5. Утвърждава разчет на целеви разходи  и субсидии, както следва 

       5.1 Членски внос -  5 700 лв. 

       5.2 Помощи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни лица, починали и погребани на територията на община Бр. Даскалови   -  1 500 

лв. 

       5.3 Помощи и обещетения по решение на Общ. съвет  3 000  лв. - по ред 

определен от Общинския съвет. 

        5.4 Субсидии за: 

                   5.4.1. Обществен транспорт   - 70 000 лв. 

                      5.4.2 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни дейности/ 

в размер на 222 723 лв. 

                   5.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителните 

условия  по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.2 и т.5.4 

                 6. Приема следните лимити за разходи: 

                    6.1.СБКО до   3% от утвърдените разходи  за основни  заплати на лицата , 

назначени  по трудови правоотношения. 

                    6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер 8 400 лв. 

        6.3. Разходи за представителни цели на Общинския съвет  в размер 4 200 лв. 
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        6.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и 

населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като 

второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11 

             6.4.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт 

на територията на съответното кметство или населено място в общ размер на 41 660 лв 

разпределени съгласно таблица 1 от  Приложение №11 

        7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно приложение №9 

                   7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата 

по т. 7 и процента,  с който общината покрива транспортните разходи. 

         8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  3 460 940 лв., съгласно  приложение 6 

         9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности с 

показатели за   2023 година и прогнозни показатели за периода  2024 г. и 2025 г. 

приложение 10 

                   10. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет както следва: 

       - СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови 

       - ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин 

       - ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Черна гора 

       - ОУ „Христо Ботев” с. Оризово 

       - ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит 

        - ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 

       11. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2022 година 

       11.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции. 

      12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2022 година, като наличните към края на годината разходи не 

могат да надвишават  15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

       13.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, като наличните в края на годината поети ангажименти не могат 

да надвишават  50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

       14. Определя размера  на  просрочените вземания за 2021 г., които да бъдат 

събрани през 2022 година,  в размер 36 402 лв. 

       15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени: 

       15.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

       15.2 В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите. 

       15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни нужди.  

        16. Възлага на кмета : 

        16.1 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

        16.2 Да организира разпределението на  бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението 

        16.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности  и да предлага  конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
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        16.4 Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителни записки към тях. 

        16.5 Да разработи детайлен разчет на сметките  за средства от Европейския 

съюз по  отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

                   17. Упълномощава кмета: 

        17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

        17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

        18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 

2022 год.  

 

 

             ВНОСИТЕЛ: 

             Иван Танев  

             Кмет на Община Братя Даскалови 

               

   

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

Обслужващ юрист 

 

             Съгласувал:  

 Злати Енев   

             Директор Дирекция "ФСДПИОПД" 

 

 Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 Гл. специалист "Бюджет" 
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