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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Златоград, за периода 2016-

2018 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 
 
 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Бюджетната процедура за периода 2016-2018 г. е продължение на наложената през 

последните години практика, с които се гарантира устойчивост на бюджетния процес. Тя 
стартира с приемането на Решение № 62 на Министерския съвет от 30.01.2015 г.  

С указания на Министерство на финансите с изх. № БЮ-1 от 11.02.2015 г. за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2016-2018 г. стартира 

първия етап на бюджетната процедура. Този етап приключи с одобряване на бюджетната 
прогноза на Община Златоград с решение № Е 950 от 26.02.2015 г. на Общински съвет 
Златоград. 
          Вторият етап на бюджетната процедура за 2016 г. и на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2018 г. стартира с писмо на 
Министерство на финансите с изх.№ БЮ-3/03.07.2015 г. Актуализираната бюджетна 

прогноза бе одобрена с Решение № Е 1124 от 27.08.2015 г. на Общински съвет Златоград  и 
представена пред Министерство на финансите. 

Съгласно чл. 84, ал.4 от Закона за публичните финанси,  Кметът на общината внася 
в общинския бюджет за одобрение актуализираната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. 
ведно с окончателния проект на бюджет (с приложенията към него) за 2016 г. и 
индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. 

Настоящата актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. е 
разработена в съответствие с изискванията на Закона за публични финанси, Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Решение на Министерския съвет  
№ 1025 от 28.12.2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., одобрена с Решение на Министерския съвет 
№ 847/30.10.2015 г., както и указания на Министерство на финансите с изх.№ БЮ-

3/03.07.2015 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет за 2016 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017 и 
2018 г. В нея са представени средносрочните перспективи и основните параметри на 
бюджетната рамка за 2016 г. 

Средносрочната прогноза кореспондира с приоритетите на политиката на 
управление на Община Златоград, при спазване на действащото законодателство, с цел 

запазване на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им, чрез 
повишаване ефективността на публичните разходи.  
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Приходите са планирани на база на реална оценка и анализ на събираемостта за 
последните три години, както и в съответствие с действащата нормативната уредба. Като 
база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за 

капиталови разходи за периода 2016-2018 г. са заложени одобрените със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2016 размери за финансиране на местните 
дейности. 

Съгласно чл.69, ал.1 от Закона за публичните финанси, бюджетните прогнози и 
проектите на бюджети се разработват от разпоредители с бюджет по показатели от 
Единната бюджетна класификация (ЕБК). Разходната част е изготвена в съответствие с 

общите насоки и указания, дадени с писмо на Министерство на финансите с изх.№ БЮ-3 
от 03.07.2015 г.  

Средносрочната бюджетна прогноза  е изготвена по функции и групи, при отчитане 
на : 

- Уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени 
еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година; 

- Настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в 
нормативната уредба, засягаща местните дейности; 

- Приетите от общински съвет стратегии, програми и Общински план за 
развитие; 

- Фискалните правила и ограничения, определени със Закона за публичните 
финанси. 

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местни дейности са 
разчетени, съобразно решенията на общински съвет и действащата нормативна уредба. 

В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване дейността на 
общинска администрация, общински съвет, издръжката на детските градини и детски 
ясли, капиталов трансфер за общинската болница, дейности по благоустрояване, чистота, 
осветление на улици и площади, спортна база, снегопочистване и др.  

Разходите свързани с обслужването на поетия дълг, както и разходите по  
намерението за поемане на такъв също са намерили отражение в бюджетната прогноза  на 
Община Златоград за периода 2016-2018 г.  

В прогнозата, съгласно Указанията на Министерство на финансите, не са 
планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

Съгласно чл.83, ал.2 и чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, 

актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., в частта за местни дейности, 
следва да бъде одобрена от Общинския съвет.  

 

 
С уважение,  

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 

Кмет на Община Златоград 

 

 
Изготвил: 

Аделина Юрукова 
Главен експерт „Бюджет и местни приходи” 

 

 
Съгласувал: 
Надя Мангарудова 
Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 


