М О Т И В И
към
предложението за актуализацията на бюджета за 2019г.
Мотиви към предложението:
1. Причини и мотиви за приемане на предложението .
• Актуализиране на финансовия план на организацията.
С цел
довършване изграждането на гробищен парк гр.Каварна, като
приоритетен обект поради запълване капацитета на съществуващия към момента
позовавайки се на правната възможност дадена ни с разпоредбата на чл.45 ал.2 от
Постановление №344 на МС от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2019г., като неусвоените към 31.12.2018г. целеви средства за
капиталови разходи за приключени обекти се разходват съгласно одобрени от
общинските съвети разчети.Със
заложените финансовите средства за обект:
“Изграждане на нов гробищен парк гр.Каварна“ трябваше да започне изграждането на
Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена
тоалетна, който е етап III-ти от изграждането и да се отпочне изграждането на етап IVти-Ритуална зала заедно със алейната мрежа около нея. Но поради забава в процедурите
по възлагане на обществените поръчки и във връзка с поетия ангажимент от страна на
община Каварна Съгласно подписани предложения за изменение на предложение за
записване на общински облигации и решение № 406 от 02.02.2018г. на Общински съвет
Каварна, срока на плащане на непогасеният общински е 31.12.2019г.. На този етап
общината няма собствени финансови средства за разплащане на дълга в определените
срокове и има възможност да се възползва от разпоредбите на чл.94ал.3 т.6 от ЗПФ за
изплащане на облигационения заем с целевите средства предоставени на община
Каварна за капиталови разход
и предвид редовно заседание на Общински съвет Каварна приемането на
актуализацията на бюджета следва да се определи 7 дневен срок на заинтересованите
лица за внасяне на предложения и становища.
2. Цели които се поставят с предлаганите промени:
• превеждане на актуализацията в съответствие с приетия бюджет за 2019г. и
действащата нормативна уредба
3. Очаквани резултати.
• Задоволяване нуждите и потребностите на гражданите на общината при
съобразяване на финансовите възможности на организацията.
4. Финансови средства необходими за прилагането на актуализацията.
• Не е необходим допълнителен финансов ресурс.
5. Анализ на съответствие с правото на Република България.
• изготвената актуализация на бюджет 2019г. е в съответствие с Закона за
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна

