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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРАЛДЖА
ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

от Атанас Киров кмет на община Стралджа
Относно: Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2023-2025 г на община Стралджа.
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата докладна е продиктувана от следните мотиви:
Предвид изискванията на чл.83, ал.2 от ЗПФ ; чл.28, ал.2 от
Наредба № 7 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 Стралджа и в съответствие
с Решение № 38 на МС от 27.01.2022г. за бюджетната процедура за 2022г.
и указанията на Министерство на финансите- БЮ№1 от 18.03.2022г.за
подготовка и представяне на бюджетните прогнози е изготвена прогноза
за периода 2023-2025г.съгласно Приложение №1.
В прогнозата местните приходи са разработени на база реална оценка
и анализ на събираемостта им за няколко предходни години,в
съответствие с промените в нормативната уредба.
При определяне приходите от местни данъци е взета предвид наредба №12
за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Стралджа.Планирането на данъчните приходи е направено на базата на
оценка,използваща данните за облога и предвидената събираемост на
отделните видове данъци,както и предприетите действия за събиране на
просрочените публични вземания за данъци,постъпленията от местни
такси и приходи от предоставените публични услуги на населението са
съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл.9 от Закона за
местните данъци и такси за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги както и с тенденциите за развитието им в периода
2023-2025г.Прогнозите за приходите са съобразени с приетите от
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Общинския съвет стратегии,прогнози и програми за развитие на
Общината.При разработването на трансферите за местни дейности и
целевата субсидия за капиталовите разходи за периода 2023-2025г.са
заложени размери одобрени със ЗДБРБ за 2022г.съгласно указанията на
Министерство на финансите в БЮ №1 от 18.03.2022г.
Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за
местни дейности за периода 2023-2025г.се изготви в съответствие с:
 Общи изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза
за периода 2023-2025г.съгласно указанията на Министерство на
финансите,дадени с БЮ-1 от 18.03.2022г.
 Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и
отчитане на общинския бюджет;
 Уточнените натурални и стойностни показатели,като се изключиха
еднократните разходи по бюджета за предходната година;
 Настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза
промени в нормативната уредба засягаща съответните местни
дейности в общината;
 Приетите от Общински съвет стратегии,програми
 Фискални правила и ограничения ,определени в Закона за
публичните финанси;
Разходите по прогнозата за периода 2023-2025г.са ограничени до
размера на собствените приходи и трансферите от други бюджети.Не е
допуснато планиране на разходи,срещу които няма обезпечени очаквани
постъпления въз основа на направените анализи.
Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са
заложени само разходи за местни дейности и не са предвидени разходи
за дофинансиране на делегираните от държавата дейности,а в колона
„Бюджет за 2022г” са попълнени данни от проектобюджета на Общината
за 2022г.Прогнозата е подадена и приета в Министерство на финансите
чрез информационната система на общините на 21.03.2022г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.12, от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
, чл.83,ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.28,ал.2 от Наредба №7 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 Стралджа,предлагам Общински съвет гр.Стралджа да
вземе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:

Приема
бюджетната прогноза за местни дейности,съгласно
Приложение №1”Прогноза за периода 2023-2025г на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности”.

С уважение,
АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа
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