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ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА
2020-2022 ГОДИНА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,
С Решение на Министерски съвет №52 от 31.01.2019г. е открита бюджетната процедура
за 2020 година. С БЮ-1 от 08.02.2019г Министерство на финансите стартира първи етап на
процедурата. В срок до 01.03.2019г., общините следва да представят в Министерство на
финансите бюджетните си прогнози за периода 2020-2022, в частта местни дейности.
Бюджетните прогнози следва да бъдат одобрени с Решение на Общински съвет.
Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза само в частта
постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности. Трансферите за местните
дейности и целевата субсидия за капиталови разходи, за всички години от периода 2020-2022,
се залагат в размери, равни на одобрените със ЗДБРБ за 2019 г. за общината.
Съгласно указанията, числеността на персонала и средствата за работна заплата за
местните дейности се разработват съобразно решенията на общински съвет и действащата
нормативна уредба.С решение на МС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза е
прието изменение на МРЗ за страната, както следва:2020г-610лв. и за 2021г. и 2022г-одобрена
МРЗ-650лв.При разработването на прогнозата за 2021-2022г. и изчисляване на разходите за
персонал е отчетено, изменението само на минималната работна заплата.Не е предвидена
промяна в осигурителните вноски за периода 2020-2022г.
В изпълнение на указанията от МФ са заложени само разходи за местни дейности и не
са предвидени разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Предвидени са
капиталови разходи, финансирани само с постъпления по бюджетната сметка. В тази прогноза
не са включени средствата, който ще бъдат усвоени от фондовете на ЕС. В бюджетната
прогноза за периода 2020-2022г.не е планиран преходен остатък от предходен период.
В колона „бюджет 2019“ данните са съгласно внесения проект на бюджет на Община
Чирпан за 2019г.
Определените в т.3 и т.4 към проекта за решение, максимален размер на наличните към
края на годината нови задължения за разходи, в размер на 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години и максималния размер на
наличните към края годината поети ангажименти за разходи - 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години, са съобразени с ограниченията по
чл.94 от ЗПФ .
Съгласно Закона за публичните финанси и указанията на МФ, в бюджетната прогноза за
местни дейности се включват и прогнози за приходите и разходите на контролираните от
общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства
не са включени в общинския бюджет.В подсектор „Местно управление” за Община Чирпан
попада „МБАЛ-Чирпан” ЕООД. Информацията в Приложение № 3, към проекта за решение е
разработена и представена в Община Чирпан от Управителя на МБАЛ-Чирпан.

Предлагам на Вашето внимание следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и писмо БЮ № 1/08.02.2019
година на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2020-2022г, Общински съвет – Чирпан,
Р Е Ш И:
1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза на Община Чирпан за периода 2020-2022 година на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както следва:
1.1.По прихода,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
1.2.По разхода ,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2. Одобрява за периода 2020-2022г прогноза за приходите и разходите на контролирани от
общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с
бюджет по бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3.Определя максимален размер на наличните към края на 2020, 2021 и 2022 година
задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години преди, съответно 2020, 2021 и 2022г; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
4. Определя максималния размер на наличните към края на 2020, 2021 и 2022 година
поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години преди, съответно 2020, 2021 и 2022г.; ограничението не се прилага
за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
5. През периода 2020-2022 година Община Чирпан да не поема общински дълг, освен
поет безлихвен заем от ПУДООС и при необходимост - заем от фонд ФЛАГ.
ВНОСИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :
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КИЧКА ПЕТКОВА
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