
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

              

О Б Я С Н И Т Е Л Н А      З А П И С К А 
 

ОТ  ЙОРДАНКА РАДЕВА УЗУНСКА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 
ОТНОСНО:    ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА  

ПРОГНОЗА  ЗА  МЕСТНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  НА ОБЩИНА  АЛФАТАР   

ЗА   2016  И  2017 г.  

Проектобюджета на Община Алфатар за 2015 г. и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2016 и 2017 г. за местни дейности е разработена в съответствие с насоките  

дадени  с  БЮ №5/02.09.2014 г. на МФ. 

Собствените приходи са планирани на база оценка, съобразена със ЗМДТ и извършен 

анализ на събираемостта им през предходните години и приетата от общинския съвет 

наредба. След извършеният анализ на данъчните и неданъчни приходи на общината за 

предходните години приходите с еднократен характер не са планирани. Постъпления от 

продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер  за периода 2015-2017  

не са планиране с цел недопускане на  структурен дефицит. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 

 Общите изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за 

2015 - 2017 г., съгласно раздели І и ІІ от БЮ №5/02.09.2014 г. на МФ.  

Проектобюджета за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 и 

2017 г. в частта на трансферите за местни дейности са разработени при 

съобразяване с ограничението по чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г. в размер на 95 

на сто от утвърдените им с чл.50 от ЗДБРБ за 2014 г. трансфери; 

 Приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Алфатар 

 Действащи законови и подзаконови нормативни актове; 

 Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване 

приоритетите на местната общност. 

Разходите за периода 2015-2017 г. са ограничени до размера на собствените приходи и 

трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани 

постъпления.  Извършен е сравнителен анализ на разходите през последните четири години по 

дейности и разходни параграфи, анализирани са тенденциите в количеството и видовете 

предоставяни услуги в зависимост от решенията на общинския съвет. 

Числеността  на перосонала и средствата за работни заплати за местни дейности са 

предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба. 

Проектобюджет 2015г. и актуализираната  бюджетна прогноза на разходите за 

местни дейности на общината по години за 2016 и 2017 г. е изготвена  по функции и групи. 

Съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните 

от държавата дейности. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР: 

/ ЙОРДАНКА УЗУНСКА/             
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