
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 76  

По протокол № 13 от 11.09.2020г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Никола Козлево, приета с Решение № 30/27.03.2014 г. от ОбС – Никола Козлево. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните 

финанси, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК и чл. 26, 

от ЗНА,   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

  1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево, 

приета с Решение № 30/27.03.2014 г., както следва: 

 В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината, чл. 21, ал. 3, т. 6 се изменя 

както следва: 

Било: т. 6. „Разчетите за разпределението на целевата субсидия за 

капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната 

година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални 

и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, 

включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи“ 

 Става: т. 6 „Разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона 

за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен 

ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за 

проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по 

заеми за капиталови разходи” 

 

В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината, чл. 24 се допълва както 

следва: 

Било: Чл. 24 „Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата 

на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.“ 

 Става: Чл. 24. „Бюджетът на общината се публикува на интернет 

страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския 

съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на 

Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На 

Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и 

информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 по ред, определен от 

министъра на финансите.“ 

В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината се добавя нов член 24а, ал. 

1 и ал. 2 със следния текст: 

 Чл. 24а, ал. 1 „В случай че до началото на бюджетната година държавният 

бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на 

общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се 
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извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на 

предходната година, и при спазване на фискалните правила по този закон.“ 

 Чл. 24а, ал. 2 „В случай че до началото на бюджетната година държавният 

бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на 

общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата 

дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за 

държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на 

общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от 

размера на разходите за същия период на предходната година.“ 

В раздел VІІ. Изпълнение на общинския бюджет, чл. 32, ал. 2 се допълва 

както следва: 

 Било: чл. 32. (2) „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи 

се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за 

финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.“ 

 Става: чл. 32. (2) „Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани 

заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и 

за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.“ 

 В раздел VІІ. Изпълнение на общинския бюджет, чл. 32, ал. 4 се отменя. 
  

§ 4. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 76 по Протокол 

№ 13 от 11.09.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на 

влизане в сила на Решението. 

 

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 11.09.2020г. Протокол № 13, т.3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 


