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                           ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                                                                   МАДЖАРОВО 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от Ерджан Сабахтин Юсуф  – кмет на община Маджарово 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна 

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

отчитане на бюджета на община Маджарово 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация/ДВ бр.107 от 2020 г./ са извършени промени, които целят 

усъвършенстване на действащата нормативна уредба. 

Направени са следните промени: 

1. Въвежда се задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината 

да се одобряват разходи по определени показатели на кметствата и населените места с 

кметски наместници в рамките на общия бюджет на общината; 

2. Въвежда се задължение на кмета на общината, при изпълнение на бюджета да 

осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата и 

населените места с кметски наместници; 

3. Създава се възможност, когато се финансират обекти на територията на кметствата и 

възложител е кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници или 

оправомощени от тях лица да участват в комисиите по чл.103 от Закона за обществените 

поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставянето 

на актове и протоколи по време на строителство; 

4. Общинският съвет е задължен в Наредба № 5 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Маджарово да определи обективни 

критерии по които ще се определят показателите за разходи по чл.45,ал.1, т.2, букви „а” – 

„д” от Закона за публичните финанси. 

5. При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина, при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на 

съответното населено място извън територията на общинския център с решението по чл.21, 

ал.1, т.8 общинският съвет определя: 

       1.не по-малко от 30% от постъпленията от продажба на общински нефинансови 

активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническа инфраструктура на територията на съответното населено 

място; 

            2.не по-малко от 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 



общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното населено място. 

 

      Във връзка с гореизложеното, моля общинските съветници  да приемат следния 

проект за 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

  

      На основание  чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.84, ал.6 и чл.140, ал.4 от Закона за публичните 

финанси Общински съвет Маджарово приема изменения и допълнения в Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Маджарово: 

1. В чл.2 се създава нова ал.6: 

Ал.6 Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава 

показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и 

населените места с кметски наместници: 

    Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален    

разрез съгласно единната бюджетна класификация, за: 

а) персонал; 

б) издръжка; 

в) лихви; 

г) помощи и обезщетения за домакинства; 

д) текущи субсидии; 

е) капиталови разходи; 

 

         В чл.16 се създава нова ал.2 и ал.3: 

 Ал.2  За определяне на разходите на кметствата и населените места с кметски 

наместници за съответната година на основание чл.45,ал.1, т.2, букви „а” – „д” от 

Закона за публичните финанси се определят въз основа  на следните обективни 

критерии: 

  1.Щатна численост за  кметството или населеното място с кметски наместник; 

  2.Финансово-счетоводни данни за кметството или населеното място с кметски 

наместник за предходната година, коригирани в увеличение или намаление на база 

извършен анализ ; 

  3.Площ на  кметството или населеното място с кметски наместник по постоянен адрес; 

  4.Дължина на уличната мрежа в кметството или населеното място с кметски 

наместник; 

  Ал.3   Капиталовите разходи по чл.45, ал.1, т.2, буква „е” от Закона за публичните 

финанси се определят въз основа   на актуални данни за състоянието на социалната и 

техническа инфраструктура , изготвени от звеното по устройство на територията. 

 

 

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА:......................... 

                                                                                                              /Е.Юсуф/                                                                                                                            


