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От ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Утвърждаване на ред за провеждане на публично обсъждане на 

проекта за бюджет на община Братя Даскалови 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 Съгласно чл.84, ал.6 Закона за публичните финанси (ЗПФ) 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. Публичното обсъждане се провежда по ред, 

определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя 

протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект 

на бюджета. 

 Реда за публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината 

съгласно Наредбата 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 Братя Даскалови, 

както и в повечето общини, е за присъствени публични обсъждания. 

 Към настоящия момент с цел овладяване разпространението на 

СOVID-19 със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. с която се изменя и 

допълва Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването се удължава до 31 януари 2021 г. срока на въведените 

временни противоепидемични мерки. В тази връзка, е трудно да се 

прогнозира какви ще бъдат действащите ограничения и забрани към дата на 

подготовката на проекта за бюджет на община Братя Даскалови за 2021 г. и 

съответното му публично обсъждане, което планираме да се проведе в 

началото на месец февруари 2021 година. 

 



 В тази връзка и поради законовоопределеното правомощие на 

общинските съвети да определят реда за провеждане на публичното 

обсъждане на проекта за общински бюджет, на основание чл. 21, ал. 2, във 

връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.84, ал.6 изречение второ от Закона за публичните 

финанси, предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Братя Даскалови 

за 2021 г. да се проведе съгласно предвидения в Наредбата 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 Братя Даскалови ред, при съобразяване с актуалните 

към датата на обсъждането противоепидемични мерки съгласно чл.63 от 

Закона за здравето. 

2. Обсъждането  по т.1 се провежда едновременно и неприсъствено чрез 

платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за 

мрежова информационна сигурност. 

3. Възлага на кмета на община Братя Даскалови в поканата за публично 

обсъждане на проекта за бюджет на община Братя Даскалови за 2021 г. да 

определи платформата по т.2 и да представи необходимите реквизити за 

достъп – код за срещата, парола и други, според вида на избраната 

платформа. 

4. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да разгласи поканата за 

публично обсъждане на проекта за бюджет на община Братя Даскалови за 

2021 г. чрез сайта на община Братя Даскалови , имейли, медии и в 

социалните мрежи. 

5. Протокола от проведеното публично обсъждане да се представи заедно с 

проекта за бюджет на община Братя Даскалови за 2021 г., придружен от 

пълен запис от избраната платформа за видеоконферентна връзка на 

публичното обсъждане. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 


