
Проект !!! 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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 Исперих. 

 
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:  

1. След думите „общинският съвет определя” се добавя „и утвърждава”; 
2. Създава се  точка 4: 

 „4. 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.”; 

3. Създава се  точка 5: 
„5. Утвърждава разходите за осъществяване функциите на органите на 
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или 
населено място.”; 

4. Създава се точка 6: 
„6. Утвърждава разходите за изпълнение на дейности от местно значение 
за кметствата или населените места с кметски наместници.”; 

 
  
§ 2. В чл. 35, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова точка 6: 
 „6. 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.”; 

2. Създава се нова точка 7: 
„7. Утвърждава разходите за осъществяване функциите на органите на 
изпълнителната власт на територията на съответното кметство или 
населено място.”; 

3. Създава се нова точка 8: 
„8. Утвърждава разходите за изпълнение на дейности от местно значение 
за кметствата или населените места с кметски наместници.”; 

4. Досегашните точки 6, 7, 8 и 9  стават съответно точки 9, 10, 11 и 12. 
 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Наредбата се приема от общинския съвет на основание Закона за изменение 

и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/обнародван ДВ бр. 107/18.12.2020 г./   

§ 4. Наредбата е приета с Решение №.......... от Протокол №....../................ на  
Общински съвет – Исперих. 

 


