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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 150 
 

по Протокол  № 16 / 25.02.2021 г. 
 

 

Относно: Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на Община 

Попово. 
 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №64/22.01.2021 г. за Бюджетната процедура за 2022 г. на 

Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба 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 Попово и Указания БЮ 

№1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 

периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 

Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите.  

2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

раходи за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към Указания 

БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 

периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и разходите 

за лихви по него за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно Приложение №6г към 

Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 

ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение 1а,  прогноза за 

сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение 

1б и прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Други средства от ЕС, съгласно 

Приложение 1в. 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода 

2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно 
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Приложение №10а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 

финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД 

съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на 

финансите. 

7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 

договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024 г. на 

"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на 

Министерство на финансите. 

8. Одобрява 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 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение 

№6в към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните 

прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 

периода 2022-2024 г. 

 

 

 

 

 

Гласували:   за -  28   ;  против - 0   ;   въздържали се –  0   ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


