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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 29 / 09.03.2023 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 09.03.2023 г. 

 

 

Относно: Изменения и допълнение в Наредбата за условията за съставяне на 

бюджетна 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. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 82, ал.1 и чл. 98, ал.1 от Закона за публичните 

финанси и Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

през 2022 г., при спазване на чл. 8, чл.10, ал.2 и чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване със 7 гласа 

„за”, „против”- 4, „въздържали се”- 2/ 

 

Р Е Ш И: 
 

Изменя Наредбата за условията за съставяне на бюджетна прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Елена, както следва: 

§1. Допълва чл.34, ал. 1 със следния текст: 

и други законови разпоредби, приети от народното събрание, относно събиране на 

приходите и извършване на разходите за делегираните от държавата дейности и за 

местни дейности за съответната година 

 §2. Създава се нова алинея 2:  

ал.2 До приемане на общинския бюджет, общинският съвет приема: 

-  Разчет на приходите, в т.ч. реалистични собствени приходи; 



- Разчет на разходите за съответната година по пълна бюджетна класификация, в 

т.ч. месечно разпределение на разходите за персонал; 

- Разчет на трансфери, заеми и друго финансиране; 

- Разпределение на средствата за инвестиционни разходи за съответната година; 

- Индикативни разчети на сметките за средства от Европейския съюз; 

- Други разчетни показатели и лимити за разходи; 

§3. Създава се нова алинея 3:  

ал.3 Кметът на общината представя проекта по ал.2 за публично обсъждане от 

местната общност преди внасянето му в общински съвет, като оповестява датата и 

мястото на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата 

на общината. За постъпилите предложения се съставя протокол, който е 

неразделна част от окончателния проект на разчет за съответната година. 

§4. Алинея 2 става алинея 4.  

§5. В приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 от Наредбата, Раздел І, т.3 се 

изменя както следва:  

т.3 На интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, 

мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта 

на общинския бюджет. 

§6. В приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 от Наредбата, Раздел ІІ, т.4 се 

изменя както следва:  

т.4 В срок до 31 август на следващата бюджетна година кметът на общината внася 

отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от 

общинския съвет. В деня на внасяне в общинския съвет, на сайта на общината и 

на общинския съвет, Председателя на общинския съвет публикува обява, 

съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното 

обсъждане на отчета. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


