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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 54 / 27.05.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 27.05.2021 г. 

 

 

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена 

 

 

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

местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 76 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 82, ал.1 

от Закона за публични финанси, във връзка с чл. 52 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване 

със 7  гласа „за”, „против”- 3 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена (навсякъде по-нататък в  

текста наричана за краткост „Наредбата“), както следва: 

1. Създава се нова т. 10 в чл. 29, ал. 1 от Наредбата със следното съдържание: 

10. критериите за определяне на показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2 от 

ЗПФ на кметствата и населените места с кметски наместници, определени от 

общински съвет. 

2. досега действащата т. 10, става т. 11 като запазва своето съдържание; 

3. Текстът на чл. 30, ал. 2 от Наредбата придобива следната редакция: 

(2) Общинския съвет приема с решение бюджета на общината, включително и по 

показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, 



които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 

11, ал. 10 от Закона за публични финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето 

му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет 

трябва за съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за 

съответната година, както и на други, относими за общината показатели и 

разпоредби. 

4. Създава се нова ал. 10 в чл. 30 от Наредбата със следното съдържание: 

(10) Общински съвет утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „а“ до 

„д“ по следните обективни критерии: 

а) брой население по постоянен адрес; 

б) персонал в администрацията на кметството или населеното място с кметски 

наместник, съгласно приетата структура на общинска администрация от 

Общински съвет; 

в) брой категоризирани места за настаняване; 

г) издръжка – определя се на база извършените действителни разходи през 

предходната година, с изключение на еднократните такива, актуализирани с 

годишния процент на инфлация; 

5. Създава се нова ал. 11 в чл. 30 от Наредбата със следното съдържание: 

(11) Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗПФ, се определят въз 

основата на актуални данни за състоянието на социалната и техническата 

инфраструктура в населеното място, изготвени от звеното по устройство на 

територията, съвместно с кмета на кметството или с кметския наместник, като се 

вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския 

съюз. 

6. Текстът на чл. 35, ал. 1 от Наредбата придобива следната редакция: 

(1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината, 

включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет 

показатели по чл. 45, ал. 2, т. 1 за кметствата и населените места с кметски 

наместници. 

7. Създава се нова ал. 5 в чл. 40 от Наредбата със следното съдържание: 

(5) При отдаването по наем, под аренда, при ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, които се намират на територията на съответното населено място 

извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с 

решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, общинския съвет определя: 

а) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен 

и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 



б) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, т аренда на земеделски земи и 

горски територии и от ползването на дървесина и на дървесни горски продукти от 

горите, общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


