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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: Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит 
на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 44, ал. 5 от 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, Кмета на общината изготви годишен отчет за изпълнение на бюджета на 
Община Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови 
разходи за 2021 г., отчет на  сметките за средства от ЕС  на Община Елена за 2021 г. и 
отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г.  

Същият е приет с Ваше Решение № 105 / 25.08.2022 г. в законоустановения срок.  

Съгласно Закона за публични финанси отчетът за изпълнението на бюджета за 
предходната година следва да бъде придружен от одитното становище на Сметната палата 
за заверка на годишния финансов отчет на общината.  

В случаите, когато към датата на приемане на годишния отчет все още не е приключила 
проверката от Сметна палата и не е получен окончателен одитен доклад, той се внася 
допълнително в общински съвет за приемане. Окончателният одитен доклад на Сметна 
палата за 2021 г. е постъпил в община Елена с наш вх.№ ФС.02.08-3-(5) на 20.12.2022 г. 

Съгласно указания на МФ, публикуването на одитния доклад, заедно със заверения 
годишен финансов отчет е в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е получен 
одитния доклад. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140 от Закона за публични финанси и чл. 44, ал. 5 
от 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, Общински съвет – Елена: 

Приема одитен доклад на Сметна палата № 0100312522 за извършен финансов одит 
на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г., съдържащ 
немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение. 

  
 

С уважение, 

 
 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 
Кмет на община ЕЛЕНА 
 

Изготвил: 
 
Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП 
20.12.2022 г., 14:38 ч. 
 

Съгласувал: 
 
Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 
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