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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 на община Братя Даскалови  за 2022 година.  

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

Съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.21 ал.1 т.6 от    ЗМСМА  

предлагам актуализация на бюджета на общината  за 2022 год. от преизпълнение на някои 

параграфи от  местните приходи и компенсирани промени между отделни параграфи, 

дейности и функции  . 

 Предложението за актуализацията на бюджета по приходната част е на база реално 

преизпълнение на някои от местните приходи към 30.11.2022 година. /Приложение 1/ 

Промяната в разходната част на бюджета е за  покриване на възникнали през 

бюджетната година разходи за непредвидени, но и неотложни нужди. 

Поради недостиг на средства в дейност "Чистота" е необходимо част от разходите да се 

финансират от други собственни средства. 

По инвестиционната програма на общината предлагаме на Вашето внимание   

компенсирани промени между отделни обекти. Промените са  отразени в Приложение 2. 

 Във връзка с горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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

чл. 36 ал.3 от Наредбата 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 Общинския съвет : 

 

     1. Приема актуализирания бюджет на община Братя Даскалови   за 2022 год.в 

размер на : 

По приходите     13 930 995 лв. 

По разходите –   13 930 995  лв. 

2. Приема промените в приходната и разходната част на бюджета на   община Братя 

Даскалови за 2022 год. съгласно   Приложение 1 

3. Приема дофинансиране на дейност "Чистота"  за 2022 година от други собствени 

средства в размер на 32000 лв. 

     4. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя                              

    Даскалови за 2022 година в размер на    6 222 651 лв.  съгласно  Приложение 2 

  в т.ч.  

                        - от целева субсидия за кап. разходи - 1366430 лв. 
 

            ВНОСИТЕЛ: 

 Иван Танев  

 Кмет на Община Братя Даскалови 
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Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Съгласувал:  

Злати Енев  – Директор на дирекция "ФСДПИОПД" 

 

Изготвил:  

Златка Атанасова – Гл.специалист „Бюджет и финанси”                                          
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