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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА №10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА 

СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН. 

 

§ 1. В  Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Смолян в раздел VI “Приемане на бюджета на общината” се създава нов чл.35а 

със следното съдържание: 

Чл.35а. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината приема 

показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за разходи 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 "а" - "д" от Закона за публичните финанси 

за разходи на кметствата и населените места с кметски наместници се определят въз 

основа на следните обективни критерии: 

1. Население; 

2. Територия; 

3. Брой и РЗП на общински сгради; 

4. Дължина на общинската пътна и улична мрежа; 

5. Надморска височина; 

6. Брой на осветителни тела и дължина на електрическата мрежа за улично 

осветление. 

(3) Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, 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 

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. 

 

 

ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

      на кмета на Община Смолян   
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