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                  ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019година на 
Община Смолян  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
           
          С решение  № 137 от 08.03.2016 год. е приета и одобрена годишната 
бюджетна прогноза за периода 2017-2019година на Община Смолян. 

 Съгласно указанията на Министерството на финансите и изискванията 
на Закона за публичните финанси, актуализираната бюджетна прогноза за 
периода 2017-2019 година  в частта за местни дейности на общината, следва 
да бъде одобрена от Общинския съвет. При разработването и 
актуализирането на промените в прогнозата, са взети предвид насоките от 
изпратените указания на Министерство на финансите, действащата 
нормативна база и поетите ангажименти от общината.  
 На основание чл.21, ал.1,т.12 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.83 zал.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.28 ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, 
указанията на Министерството на финансите БЮ № 4 / 08.07.2016 година  и 
посочените мотиви по-горе,  предлагам общинският съвет да вземе следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Одобрява промените в актуализираната средносрочна бюджетна 

прогноза на Община Смолян за периода 2017-2019 година в частта за  местни 
дейности, както следва: 

 
1. Прогноза на постъпленията от местни приходи по бюджета на 

Общината  и на разходите за местни дейности за периода 2017-
2019година  - Приложение № 1, 

2. Прогноза на постъпленията от данък върху таксиметров превоз на 
пътници - Приложение № 1а, 



         2. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 
2017-2019година - Приложение № 2, 
         3. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване 
на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019година - 
Приложение № 3. 
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