ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза
на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за
общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 – 2024 г.,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,
С указания на МФ БЮ № 1 от 10.02.2021 за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г.
стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година, с цел разработване на
проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
Тригодишната бюджетна прогноза на община Исперих за периода 2022-2024 г. е
разработена на базата на:
- одобрените със Закона за държавния бюджет на Република за България за 2021 г.
бюджетни параметри, без еднократните разходи за 2021 г, в т.ч. и еднократни разходи,
свързани с COVID-19;
- основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други
параметри, включени в Решение № 963 на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за
периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 на Министерския съвет от 2020 г.
- Решение № 64 на Министерския съвет от 2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г.
- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните
разходи, включени в бюджета на община Исперих за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба;
Собствените приходите са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на
събираемостта за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в
нормативната уредба. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и
целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2022-2024 г. са заложени одобрените със
ЗДБРБ за 2021 г. размери.
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за периода
2022-2024 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 10.02.2021;
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за
периода 2021-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от 10.02.2021;
3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 20222024г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 10.02.2021;

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Исперих и на областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Вносител:
ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих
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