УЛ.” ДИМИТЪР БЛАГОЕВ “ № 7
КМЕТ: ТЕЛ:04741/62-51; ФАКС 04741/64-30

З А П О В Е Д
№ - РД -5-567/11.11.2020 г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на
чл.69 ал.1, чл.83 ал.1 и чл.84 ал.1 от ЗПФ
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се открие процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет
на община Болярово за 2021 г.
1.1. За откритата бюджетна процедура да се информират гражданите на общината чрез
обявление, публикувано на електронната страница на общината, местен вестник и поставяне на
видно място в населените места.
1.2. Кметовете, кметските наместници, ръководителите на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служители на общинска
администрация да представят своите предложения до 11.12.2020 г.
1.3. За получаване на предложения от местната общност да се поставят кутии на
подходящите обществени места.
2. Определям работна комисия в състав:
Председател – Мария Чанева, секретар на общината
Членове:
1. Мария Янчева – н-к отдел „ФБСМДТТРЗ“
2. Йовка Дженкова - гл. експерт „ОСИРТСС“
3. Кольо Пехливанов – н-к отдел „ОКСДВМД“
4. Атанаска Станчева – гл. счетоводител
5. Васил Палов – гл. експерт УТУО
които на основата на общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна
прогноза, предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и параметрите
на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет да разработи проект за бюджет
2021 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни
разпоредители, по единната бюджетна класификация, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ
за 2021 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗПФ и Наредба № 4 за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2021,
ЗЗО за 2021, ЗБНЗОК за 2021 година и др.
3. Утвърждавам бюджетен календар за дейностите по подготовката на проектобюджета
за 2021 г. със съответните срокове и отговорници.
Препис от настоящата ми заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение и
представена в местните медии за информация на гражданите.
ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

