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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 122 / 28.10.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 12 / 28.10.2021 г. 

 

 

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи 

и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2022- 2024 г. (втори 

етап)  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три 

години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, във връзка с  

Решение на Министерски съвет № 64 / 2021 г. за бюджетната процедура за 2022 г. и 

указание № БЮ № 5 / 04.10.2021 г. на Министерство на финансите - Указания за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2022г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 

и 2024 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване с 8 гласа 

„за”, „против”- 3 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община 

Елена за периода 2022 - 2024 г. съгласно приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 

2. Актуализираната прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2021 - 2022 г. на Община Елена съгласно 

приложение № 2, неразделна част от настоящото решение; 

3. Актуализирана прогноза за общинския дълг, включително намеренията за 

поемане на нов дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 - 2024 г. на 

Община Елена съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото 

решение; 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


