
Приложение №1 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуването 

(09.02.2021 г. до 10.03.2021 г., включително) за предложения и становища по 

настоящия проект.  

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна 

Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg  

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА 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 ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

§1. В чл.4 текстът се допълва, като след думите „прилагащи делегиран бюджет” 

се вписва следния текст: „и бюджета по показателите за разходи по чл.32, ал. 2 от 

настоящата наредба на кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на кметствата, определени като второстепенни разпоредители с бюджет.“ 

§2. В чл.48, ал.2, т.2 изречение второ се допълва, като след думите „Включват 

се и“ се вписва следния текст: „разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на 

персонала, нает в съответната структура,“; 

§3. В чл.49, ал.1 след думите „второстепенни разпоредители“ се допълва 

следния текст: „с бюджет, кметовете на кметства и кметските наместници“; 

§4. В чл.50 се правят следните изменения и допълнения: 

1. досегашният текст се формира като алинея 1 и след думите „разпоредители с 

бюджет,“ се допълва следния текст: „от кметовете на кметства и кметските 

наместници,“; 

2. създава се нова алинея 2 със следното съдържание: 

„(2) Разходната част на бюджета по показателите на чл.32, ал.2, от т.1 до т.6 на 

кметствата и кметските наместничества, с изключение на тези, които са определени 

като второстепенни разпоредители с бюджет, се определя на база следните критерии: 

1. нает персонал,  

2. разходи за издръжка се определят, съгласно: 

2.1. населението по постоянен адрес в населеното място; 

2.2. техническа обезпеченост за предоставяне на услугите.“ 

§5. В чл.62 след „кметовете на кметства,” се допълват думите „кметските 

наместници,”. 

§6. В текстовете от наредбата думите „дирекция „Бюджет, финансова и 

счетоводна дейност” се заменят съответно с „отдел „Бюджет, финанси и счетоводна 

дейност” и  „директорът на дирекция” се заменя с „началникът на отдел”. 
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