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РЕШЕНИЕ № 18 

по протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

на заседание на Общински съвет с. Венец 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  в изпълнение на чл. 124 от Закона 

за публичните финанси и чл. 41 от приетата на заседание на Общинския съвет Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Венец, с които се регламентира реда за промените в общинския бюджет, общински 

съвет - Венец  след поименно гласуване  с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без 

„въздържал се” 

 

РЕШИ: 

 
    1.Общински съвет – Венец одобрява промени в приходната част на бюджета, 

както следва: 

 

име на параграф параграф 
годишен 

план /лв./ 

I.Имуществени данъци и 

неданъчни приходи     

 1. Имущественни и др. 

данъци     

0100 Данък върху доходите на физически лица 2900 

0103 

окончателен годишен (патентен) данък и 

данък върху таксиметров превоз на пътници 2900 

1300 Имуществени и други местни данъци 346000 

1301 данък върху недвижими имоти 60000 

1303 данък върху превозните средства 230000 

1304 

данък при придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин 56000 

2000 Други данъци 458 

Всичко имуществени 

данъци   349358 

2. Неданъчни приходи     

2400 Приходи и доходи от собственост 151700 

2404 

нетни приходи от продажби на услуги, стоки 

и продукция 1200 

2405 приходи от наеми на имущество 20500 
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2406 приходи от наеми на земя 128000 

2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 

2700 Общински такси 224102 

2701 за ползване на детски градини 2444 

2705 

за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, улични платна и др. 2200 

2707 за битови отпадъци 160038 

2710 за технически услуги 16000 

2711 за административни услуги 42000 

2717 за притежаване на куче 20 

2729 други общински такси 1400 

2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 28350 

2802 

глоби, санкции, неустойки, наказателни 

лихви, обезщетения и начети 350 

2809 

наказателни лихви за данъци, мита и 

осигурителни вноски 28000 

3600 Други приходи 2650 

3619 други неданъчни приходи 2650 

3700 

Внесени ДДС и други данъци върху 

продажбите -4168 

3702 

внесен данък върху приходите от стопанска 

дейност на бюджетните предприятия (-) -4168 

4000 

Постъпления от продажба на нефинансови 

активи 37030 

4040 постъпления от продажба на земя 37030 

4100 Приходи от концесии 9050 

Всичко неданъчни 

пиходи   448714 

Общо приходи (1+2)   798 072 

III.Трансфери     

3100 

Трансфери между бюджета на бюджетната 

организация и ЦБ (нето) 1243296 

3112 

обща изравнителна субсидия и други 

трансфери за местни дейности от ЦБ за 

общини (+) 820500 

3118 

получени от общини трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в 

СЕБРА 488 001 ххх-х 434000 

3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) -11204 

6100 Трансфери между бюджети (нето) 34366 

6101 

трансфери между бюджети - получени 

трансфери (+) 114100 

6102 

трансфери между бюджети - предоставени 

трансфери (-) -79734 

6200 

Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) -277 



6202 предоставени трансфери (+/-) -277 

Всичко трансфери   1277385 

IV.Временни безлихвени 

заеми     

7600 

Временни безлихвени заеми между бюджети 

и сметки за средствата от Европейския съюз 

(нето) 6873 

Всичко временни 

безлихвени заеми   6873 

Всичко приходи 

(І+ІІІ+ІV)   2 082 330 

V.Операции с финансови 

активи и пасиви     

9500 

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)     

(този параграф се използва и за наличностите 

на ЦБ в БНБ) 2120751 

9501 

остатък в левове по сметки от предходния 

период (+) 2120751 

Всичко финансиране на 

дефицита   2120751 

Общо  приходи от 

Местни Дейности    4 203 081 

 
   

 

 

 

     

 
Председател на  

Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов 

 

Вярно с оригинала, 

Протоколист: /Зюбейде Ибрям/ 


