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ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

М Е З Д Р А 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  ИВАН АСПАРУХОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

 

 ОТНОСНО: Допълнение  на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра. 

 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Необходимостта от настоящето допълнение се налага от промените в ЗМСМА, 

свързани със задължението на кмета на общината да предложи на общинския съвет, 

а той от своя страна да приеме разпределението на планираните разходи по бюджета 

на общината по отделни кметства и населени места с кметски наместници по 

конкретни показатели, съгласно чл. 45, ал.2,  от ЗПФ. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 52, ал. 2 и ал. 6 от ЗМСМА, предлагам общински 

съвет Мездра за вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема следното допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра: 

§ 1. В раздел VI „Приемане на бюджета на общината“ се създава нов член 27а със 

следното съдържание: 

Чл. 27а. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината приема 

показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 ат Закона за публичните финанси за разходите на 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от 

Закона за публичните финанси. 

(2) Показателите по чл. 45, ал. 1, т.2 букви от „а“ до „д“  от Закона за публичните 

финанси за разходи на кметствата и населените маста с кметски наместници се 

определят въз основа на следните обективни критерии: 

1. Население 

2. Територия 

3. Издръжка – на база на извършените действителни разходи за предходната година 

с изключение на еднократни такива, актуализирани с годишен процент на инфлация 

https://www.mezdra.bg/?page_id=775
http://www.mezdra.bg/


 
  

ISO 9001:2015 
№ 16306 

ISO 14001:2015 
№ E3368 

ISO 45001:2018 
№ О-2532 

 

4. Годишната консумация на електроенергия - действително фактурирана 

електроенергия и съответните такси по предоставянето и за предходната година. 

5. Битови отпадъци - действително извозени от населеното място – в тонове за 

предходната година 

6. Наличие на читалище в населеното място. 

(3) Капиталовите разходи по чл.  45, ал. 2, т.2, буква „е“ от Закона за публичните 

финанси на кметствата и населените места с кметски наместници се определят въз 

основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата 

инфраструктура в населените места, изготвени от специалисти от отдел устройство на 

територията, съвместно с кмета на кметство или кметския наместник, като се вземат 

предвид и проектите, които се изпълняват със средства на Европейския съюз. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

   /Ив. Аспарухов/ 


