
 

08-01-210/08.08.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2022г. по 

функции, дейности и параграфи 

 

Решение 

№ 776 
На основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, чл.37,чл.38, чл.40 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Монтана, чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл. 1, 

ал.5, т.14.1 от Закона за държавния бюджет на Република България(ЗДБРБ) за 2022 г и 

Постановление на министерски съвет №  229 от 29.07.2022г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира и направи вътрешни 

компенсирани размествания по бюджета за 2022г. в частта за местни  и 

държавни дейности, съгласно (Приложение № 1); 

1. Данъчни приходи:                                                                  

- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти 

- § 13-03 Данък върху превозните средства 

- §13-04 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 

начин 

+ 180 000 

   + 200 000 

     + 50 000 

Всичко данъчни приходи: + 430 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 27-05  За ползване на пазари, тържища, панаири  и улични платна 

- § 28-02 Глоби, санкции, наказателни лихви  
 

   + 100 000 

     + 40 000 

Всичко неданъчни приходи: + 140 000 

Всичко собствени приходи:   + 570 000 

 

2. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани със собствени средства през 2022 г., съгласно (Приложение № 2);  

3. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани с приходи от продажба на общински  нефинансови активи през 

2022 г., съгласно (Приложение № 3);  
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4. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани с Държавни приходи през 2022 г., съгласно (Приложение № 4); 

5. Приема частична корекция и завишаване на списъка за капиталови 

разходи финансирани с Целева субсидия през 2022 г. със 497 900лв., съгласно 

ПМС №  229 от 29.07.2022г. (Приложение №5);  

6. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината 

и кметовете на населени места, считано от 01.07.2022г. (Приложение №6). 

7. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на 

община Монтана и списъците за капиталови разходи за 2022г.  по функции, 

дейности и  параграфи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


