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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 20 / 22.02.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 22.02.2017 г. 

 

 

Относно: Промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му относно приемане 

бюджета на община Елена за 2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 30, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 

Променя Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му относно приемане бюджета на 

община Елена за 2016 г., както следва: 

1. В т. 11 числото „4 441 537” се заменя с числото  „4 258 804”, а числото „5” се 

заменя с числото „15”, при което същата добива следната редакция: 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 4 258 804 

лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

2. В т. 12 числото „4 192 811” се заменя с числото  „4 258 804”, а числото „30” се 

заменя с числото „50”, при което същата добива следната редакция: 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 258 804 

лв.,  като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат 

да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 
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