
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

 

на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Главиница  

(приета с Решение №243 от протокол №27/27.12.2012г. на Общински съвет гр.Главиница, изм.и 

доп. с решение №188 от протокол №25/28.02.2017г. ) 

 

Действащ текст 

Чл.30.(4) На интернет страницата на общината и в два местни ежедневника се публикува 

обява-покана за публично обсъждане, съдържаща датата и мястото на публичното обсъждане на 

проекта на общинския бюджет.   

Чл.33. Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на 

общината, индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и 

актуализираната бюджетна прогноза в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за 

държавния бюджет за съответната година.  

 

Проект на изменение и допълнение 

 

§1. Изменя чл.30, ал. 4, както следва:  

На интернет страницата на общината и в местен ежедневник се публикува обява-покана 

за публично обсъждане, съдържаща датата и мястото на публичното обсъждане на проекта на 

общинския бюджет.   

§2. Създава нова ал.7 към чл.30, както следва: 

При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и 

когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват 

събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради, публичното обсъждане се 

провежда дистанционно, чрез попълване на единен формуляр по образец (Приложение №2). 

Становищата на гражданите, изразени чрез формуляра се включват в протокола, който е 

неразделна част от общинския бюджет. 

§3. Допълва в чл.33, както следва: 

Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на 

общината, индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и 



актуализираната бюджетна прогноза в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за 

държавния бюджет за съответната година, или нов срок, допълнително регламентиран в друг 

закон. 

§4. Създава нова ал.1 към чл.34а, както следва:  

Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава и приема 

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

наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители 

с бюджет.  

§5. Създава нова ал.2 към чл.34а, както следва:  

Определя критерии за показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за 

публичните финанси:  

 за персонал – щатна численост, СБРЗ, осигуровки от работодател;  

 издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани в увеличение 

и/или намаление на база анализ;  

 капиталови разходи.  

§6. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №26 са приети с Решение №…….. от 

Протокол №…/………………г. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на 

приемането им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ!  

Приложение №2 към чл.30, ал.7 

ФОРМУЛЯР 

за дистанционно обсъждане на проекта /отчета за изпълнение/ на бюджет на Община 

Главиница 

за ………………………. година 

 

От ................………………………………..............................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име на физическо лице/управител на юридическо лице) 

Данни на физическото лице за регистрация на територията на община Главиница:  

Адрес: гр.(с.): …................................................., ул. ............................................................., № ......, 

вх. ....., ет. ....., ап. ......, телефон: ............................................, e-mail: ……………….................…  

Данни за юридическото лице, което осъществява дейност или ползва услуги на 

територията на община Главиница:  

Управител / упълномощен представител на: …….............................................................................  

(име на фирмата) 

адрес на управление: ........................................................................………….................................... 

телефон: ............................................................, e-mail: …………………………….…..................…  

I. Във връзка с обсъждания проект/отчет  изразявам следното становище:   

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

 



II. Във връзка с обсъждания проект/отчет правя следното/-ните предложение/-я:  

………………………..…………….……..……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………..…………  

 

 

Дата: .......................      С уважение: ................................  

гр. Главиница            (подпис) 

 

 

 

 

 

 

Кмет на община Главиница ……...пп……….. 

    / Неждет Джевдет/  


