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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 49 / 23.06.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 23.06.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, 

отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг 

 

 

С промените в Закона за общинските бюджети /Д.в. бр. 16/22.02.2011 г/, се правят 

изменения във връзка със съставянето и отчитането на общинския бюджет. 

Необходимо е Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане на общинския бюджет и 

поемането на общински дълг да бъде променена в съответствие с направените 

изменения в Закона. . 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

– ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  

 
1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, 

отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг, както следва: 

1.1. В чл.2, ал.2 текстът „със заповед на кмета на общината“ се заменя с текста „ с 

решение на Общински съвет“. 

1.2. В чл.3, ал.1 се прави следното допълнение: след текста „бюджетни кредити“ 

се добавя текста „ субвенции, безлихвени заеми от Централния бюджет за 

финансиране на разходи в т.ч. за ДДС до възстановяването им по одобрени проекти и 

програми, финансирани от Европейския съюз“. 

1.3.Чл.27 става ал.3, а се създават нови ал.1 и ал.2 

Чл.27 Става 

/1/ Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в 

срок да 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година. 

/2/ При неспазване на срока по ал.1 за периода след изтичането на срока до 

внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща 

възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му 

се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет. 

/3/ /досегашна ал.1, изм. с решение № 49/23.06.2011 г./ Проектът на общинския 

бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект за решение и се предоставя 

от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. 

Водеща е комисията по бюджет и финанси. 

1.4. Чл. 28 Било Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от 

закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация 

Чл.28 Става 



/1/ Когато кметът на общината е внесъл проектът на общинския бюджет в срока 

по чл. 27, ал.1, Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни 

дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година и в 

съответствие с единната бюджетна класификация. 

/2/ Когато кметът на общината е внесъл проекта на общинския бюджет след 

изтичането на срока по чл. 27, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в 

срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината. 

/3/ При неспазване на срока по ал.1, съответно по ал.2, за периода след 

изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на 

председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща 

възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на 

общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският 

съвет приеме бюджета на общината. 

1.5.В Чл.32 след текста „времето до“ се добавя текста „внасянето на проекта“ и 

отпада текста „приемането“ 

Чл.32 Става 

Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за 

съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, 

разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършва 

месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република 

България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на 

местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на 

бюджетните кредити за предходната година. 

1.6.Чл.33 Било 

Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от 

закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета 

се извършва съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните 

от държавата дейности - при условията на предходния член. 

Чл.33 Става 

След внасяне на проекта на общински бюджет в общински съвет от кмета на 

общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се 

извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от 

държавата дейности – при условията на предходния член. 

1.7.Чл.34 отпада 

1.8.Чл.37 Било 

Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки/бюджети на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и 

задължения, в срок до 40 дни след приемане на общинския бюджет от общинския 

съвет. 

Чл.37 Става 

/1/ Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение 

на кмета на общината. 

/2/ Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни 

кредити от втора степен. 

1.9.Чл.49 Било Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по 

силата на закон. 

Чл.49 Става 

Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват чрез 

извънбюджетни сметки и фондове, които са предмет на: 



1.Разпоредба на закон и са включени в Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година; 

2.Финансиране на международни и оперативни програми на Европейския съюз в 

лева и валута; 

3.За реализиране на оперативни програми в съответствие с писмо ДДС № 7 на 

Министерство на финансите от 2008 г. бюджетът отпуска временни безлихвени заеми 

до одобрение на разходите по оперативните програми. 

1.10.В чл.55, ал. 2 след текста „ проекта на бюджет“ се поставя точка, отпада 

текса „ по реда определен в чл.27“. 

1.11. В параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата да се 

добави номера на решението, за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


