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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), разчетите за сметките за 

средства от Европейския съюз на общините се изготвят от кмета на общината и се 

утвърждават от общинския съвет.  

Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите се определя с Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години.  

Въпреки че законодателят дава възможност за изготвяне и утвърждаване на обобщен 

разчет за всички сметки за средства от Европейския съюз, приложените към настоящия 

проект на решение индикативни разчети са структурирани по проекти, съдържащи 

наименование, номер на проект, финансиращ орган, бюджетна дейност, съгласно 

Единната бюджетна класификация.  

Приходите и разходите са разпределени по параграфи, като е видно и общинското 

финансиране под формата на трансфери и заеми  към сметките за средства от Европейския 

съюз.  

Целта е по-пълна информираност и по-голяма прозрачност относно изпълняваните от 

община Елена проекти. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 144, ал. 4  от Закона за публичните финанси и 
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чл. 45 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 

Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз на община Елена за 2021 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП 

17.01.2022 г., 16:30 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт 


