Проект!
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 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 ВЪЛЧЕДРЪМ
(приета от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 259, протокол № 34 от
24.01.2014г. изм. и доп. с реш. № 73, протокол № 8 от 15.04.2016 г.)

§1. В чл. 20, ал. 2 думите „ако това е предвидено със закон” се заличават.
§2. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет
на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз и бюджетната прогноза в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за
държавния бюджет за съответната година.”.
2. В ал. 3 се създава ново изречение първо със следния текст: „В рамките на срока
по ал. 2 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от
местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване.”, а досегашното изречение първо става изречение второ.
3. В ал. 4 след израза „За постъпилите предложения” се добавят думите „при
проведеното публично обсъждане”.
§3. В чл. 29, ал. 3 се правят следните изменения :
1. В т. 1 числото „5” се заменя с числото”15”.
2. В т. 2 числото „30” се заменя с числото”50”.
§4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „придружен с доклад, и” се добавят думите „в срок до 31
август на следващата бюджетна година”. Създава се изречение второ със следното
съдържание:
„В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет
на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с
одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на
общината.”
2. В ал. 5 израза „31 декември” се заменя с израза „30 септември”.
§5. В Приложение 1 т. 8 се отменя.

