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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №17/ 23.12.2016 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31 на Протокол № 

4/02.06.2014 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси: 

 1. Общински съвет-Белене приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

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

Община Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31, отразено в 

Протокол № 4 от 02.06.2014 г., със следния текст: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31 на Протокол 

№ 4/02.06.2014 г. 

 Изменя и допълва Наредбата, както следва: 

 • В Раздел III, чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „нормативно определените лимити” се заместват с текста „5 на сто от общата 

сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за 

изпълнението на бюджета на общината”. 

 • В Раздел IV, чл. 16, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „в срок до 15 работни дни от внасянето й” отпадат. 

 • В Раздел IV, чл. 17, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „по чл. 15, ал. 4” се заместват с текста „чл. 83, ал. 2”. 

 • В Раздел IV, чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „в срок не по-късно от 30 ноември” се заместват с текста „в рамките на срока 

за внасяне на окончателния проект на бюджета на общината в Общинския съвет”. 

 •В раздел IV, чл. 17 се създава ал. 9 и ал. 10 със следния текст: 

1. ал. 9 „Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на 

бюджет на Общината за съгласуване от министъра на финансите.”; 

2. ал. 10 „Редът за откриване, изпълнение и прекратяване на процедурата за 

оздравяване на Община с финансови затруднения се осъществява съгласно Глава осма 

„а” от Закона за публичните финанси.” 

 • В раздел V, чл. 18, ал. 5, т. 1 и т. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 цифрата „5” се замества с „15”; 

2. В т. 2 цифрата „30” се замества с „50”. 

 • В раздел V, чл. 18 се създава нова ал. 7 със следния текст: 
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ал. 7 „При разглеждане от Общинския съвет на бюджета на Община в процедура по 

финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по 

проекта на бюджет на Общината” 

 • В раздел V, чл. 18, „ал. 7” става „ал. 8”; „ал. 8” става „ал. 9”; „ал. 9” става „ал. 

10”; „ал. 10” става „ал. 11”. 

 • В раздел V, чл. 18, в новата ал. 9 „ал. 7” се замества с „ал. 8”. 

 • В раздел VI, чл. 20, ал. 2 цифрата „ал. 2” се замества с „ал. 4”. 

 • В раздел VI, чл. 24, ал. 4 думите „по чл. 10” отпадат. 

 • В Раздел VI, чл. 24 се създава ал. 5 със следния текст: 

ал. 5 „След извършване на промени по ал. 1, както и тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, кметът представя в Общинския съвет актуализирано 

разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от Общинския съвет 

ред”. 

 • В раздел VII, чл. 31, ал. 1 след „Общинския съвет” се добавя текстът: „в срок 

до 31 август на следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната палата 

извършва финансов одит на Годишния отчет на Общината, кметът на общината внася 

за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за 

заверка на Годишния финансов отчет на Общината”. 

 • В раздел VII, чл. 31, ал. 5 датата „31 декември” се заменя с „30 септември”. 

 •В раздел VII, чл. 31, ал. 6 текстът „в срок до 10 работни дни от датата на 

приемането им” отпада. 

 • В раздел IX, чл. 35, ал. 3 и ал. 6 отпадат, „ал. 4” става „ал. 3”, „ал. 5” става „ал. 

4”, „ал. 7” става „ал. 5”. 

 • В раздел IX, чл. 35, в новата ал. 4 текстът „временен недостиг на средства по 

бюджетите на общините” отпада, а след „Закона за публичните финанси” се добавят 

думите „включително безвъзмездно финансиране по чл. 103, ал. 3 от Закона”. 

 • В раздел IX, чл. 36 се създава т. 6 със следния текст: „финансиране при 

временни касови разриви по бюджета на Общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси”. 

 • В раздел IX, чл. 37, ал. 1, т. 2 текстът „средствата, за които предстои да бъдат 

осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен 

дълг” отпада. 

 • В раздел IX, чл. 37, ал. 1 се създава т. 5 със следния текст: „плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз”. 

 • В раздел IX отпадат чл. 37, ал. 2 и ал. 3 и чл. 38. 

 • В раздел IX „чл. 39” става „чл. 38”, „чл. 40” става „чл. 39”, „чл. 41” става „чл. 

40”, „чл. 42” става „чл. 41”, „чл. 43” става „чл. 42”, „чл. 44” става „чл. 43”, „чл. 45” 

става „чл. 44”, „чл. 46” става „чл. 45”, „чл. 47” става „чл. 46”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 39, ал. 2, „чл. 31” се заменя с „чл. 38 от Наредбата”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 39, ал. 3, „чл. 31” се заменя с „чл. 38”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 42, ал. 3, „чл. 33” се заменя с „чл. 40”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 43, „чл. 34” се заменя с „чл. 41” и „чл. 35” с „чл. 42”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 45, ал. 1 отпада следният текст „с решението за 

приемане на бюджета за съответната година по чл. 17, ал. 3”. 

 • Раздел IX, в новия чл. 45 се създават, както следва: 

- ал. 2, т. 1 „Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник 

се провежда по реда на Закона за обществените поръчки”; 

- ал. 2, т. 2 „т. 1 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за 

органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници” и от фондовете за градско развитие”; 
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- ал. 3 „Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой 

на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на 

Общинския съвет”. 

 • В Раздел IX се създава нов чл. 47 със следния текст: „Решението по ал. 1 се 

приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници 

или след провеждане на местен референдум по решение на „Общинския съвет.” 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници: 

 ЗА - 11; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Бистра Павловска 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова 


