
Проект! 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности  и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря 

 

§ 1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Досегашният  текст  става ал.1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) 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, 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. В чл.28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал.2: 

„(2)  Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви "а" - "д" от ЗПФ и чл.17, ал.1, 

т.2 букви "а" - "д" от Наредбата се определят въз основа на следните обективни 

критерии: 

 Брой население в населеното място по постоянен адрес; 

 Дължина на общинска пътна и уличната мрежа; 

 Брой заети лица в администрацията на кметството или населеното място с 

кметски наместник; 

 Обща годишна консумация на електроенергия за улично осветление и материали 

за поддържка на уличното осветление в населеното място; 

 Количество в тонове битови отпадъци генерирани от населеното място 

подлежащи на сметосъбиране, сметоизвозване и последващо третиране; 

 Издръжка – определя се въз основа на финансово – счетоводни данни за 

кметствата и населените места с кметски наместници за предходната година, на 

база действително извършените разходи, като се изключат еднократните такива, 

и се коригират в увеличение или намаление на база извършен анализ.“ 

2. Досегашната ал.2 става ал.4. 

3. Създава се ал.3:  

„(3)  Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗПФ и по чл. 17, ал. 1, т. 2, 

буква „е“ от Наредбата се определят въз основа на актуални данни за състоянието на 

социалната и техническата инфраструктура в населеното място, изготвени от звеното 

по устройство на територията, съвместно с кмета на кметството или с кметския 

наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от 

Европейския съюз.“ 

 

§ 3. Създава се чл.30а: 



„чл.30а (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или 

част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не 

позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, публичното 

обсъждане на проекта за бюджет на общината се организира неприсъствено в 

електронна среда (онлайн).  

(2) Публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината се провежда съгласно 

предвидения в Наредбата ред и едновременно неприсъствено чрез платформа за 

видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна 

сигурност.  

(3) Кметът на общината определя платформата за видеоконферентна връзка по 

предходната алинея в поканата за публично обсъждане на проекта за бюджет на 

общината и представя необходимите реквизити за достъп – код за срещата, парола и 

други, според вида на избраната платформа.  

(4) Кметът на община Хисаря разгласява поканата за публично обсъждане на проекта за 

бюджет на общината чрез сайта на община Хисаря, имейли и медии.  

(5) Протоколът от проведеното онлайн публично обсъждане се представя заедно с 

проекта за бюджет на общината, придружен от пълен запис от избраната платформа за 

видеоконферентна връзка на публичното обсъждане.” 

 

 

§ 4. Създава се чл.51а: 

„Чл.51а (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или 

част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не 

позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, публичното 

обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет 

се организира неприсъствено в електронна среда (онлайн).  

(2) Публичното обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на годишния 

общински бюджет се провежда съгласно предвидения в Наредбата ред и едновременно 

неприсъствено чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на 

изискванията за мрежова информационна сигурност.  

(3) Председателят на общинския съвет определя платформата за видеоконферентна 

връзка по предходната алинея в поканата за публично обсъждане в поканата за 

публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на годишния 

общински бюджет и предоставя необходимите реквизити за достъп – код за срещата, 

парола и други, според вида на избраната платформа.  

(4) Председателят на общинския съвет разгласява поканата за публично обсъждане на 

отчета за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет чрез сайта на 

община Хисаря, имейли и медии.  

(5) Пълен запис от публичното обсъждане на отчета за изпълнението и приключването 

на годишния общински бюджет чрез избраната платформа за видеоконферентна връзка 

се представя като неразделна част към протокола по чл. 51, ал.3 от настоящата 

Наредба.” 


