
ЗАПОВЕД

Резултат

N~лс- Ol- ... 4.r~...../."ff:.О2.2015 г.
гр.Самоков

3. Обобщаване на заявки
включваие в средносрочн

гноза

едбата

Предложения за
включване в
средносрочната
прогноза

Срок на
11 ставяне

04.03.2015 г.

04.03.2015 г.

На основание ЧЛ 69 от Закона за публични финанси, ЧЛ. 8, ал.l
за условията и ре за съставяне на бюджетната прогноза за местн

следващите три годи .И, за съставяне. приемане. изггьлненис и отч

община Самоков и си мата за финансово управление и КОНТРОЛ, и

Самоков

УТВЪРЖДАВАМ
БIОДЖЕТЕН КАЛЕНДАР

за разработване а Бюджет 2016 и тригодишна бюджетна пр
дейности за периода 2016-2018 година

Разработена
бюджетна прогноза

04.03.2015
година

на

на

ите

1.

прогноза съгласно при
Министерски съвет Б
процедура по съставян
средносрочна бюджетна

гноза

а

стни

2. Разработване и прием
заявки за включване в
средносрочната прогноз
частта за местни дейност ,
при условията и по реда
ЧЛ.82. а.Л.2 и ал.З от ЗllФ



~-~~-----------------~----Т-------------------~-----------------~~-------------+-----~
4. Представяне на Предложение за Кг ет ча Община

средносрочна бюджетна приемане на
прогноза за приемане от Средносрочна
Общински съвет прогноза за периода

2016-2018 голи на________ . --+- -1- "---- _

5.1lредставяне на приетата
средносрочна прогноза в МФ

в
предвидените
по Бюджетната
процедура
срокове БЮ
No11l1.02.2015r

Мп. експерт .Бюцжет"

3, ме9ТНИК- кметове
С кре тар на Обц ина
Д~pe тори на
ю рекции.
В ор< степе ни
ре зпорсдители с
бюд» ет

Получаване на 12.11.2015 г.
писмена информация

11. Съставяне на ПРi)ект
на Общински бюдже за
2016 година.1--_~~~~~~,:._ -1- _J_---------------------+-----------------+--+--+---------I-----------1

1. Обсъждане и изготвян: на Информиция за 02.11.2015 г.
основни цели и мерки, необходимите
заложени 13стратегическ: средства за
документи на Общината а изпълнение //С/

2016 година =Обшински план годишните ЦЕ'.'Ш и
за развитие. разработени задачи. съгласно
прогнози. сключени прогнозите и
дългосрочни договори и дЪЛ?ОСjЮЧ/-lUmе
луги. планове и

~------_--------------~----+-с-m~J-)G-lm--е(-?L-n-I.---------+--------------4--+ __+- ~------~
2. Преглед на постигнатите Актуализация на 05.11.2015 г.
нива на постъпления от приходаизточниците
местни данъци, такси, услуги, за финансиране на
наеми и ДРУГИ общински местни деиности в
приходи. Бюджет 20}(5

д pe'l ции.
н от ели,
В оррстепеljfНИ
р ~п( редители с
бюджет

~--------------------I-------+----------------------------------~-+~+-------~------~
3. Съставяне на актуализирана Актуализирана 12.11.2015 Г. 3 ме тник- кмепове
прогноза за местни приходи - прогноза за 1 Секр 'тар на Община
Бюджет 2016 приходите 0!1r1 Директори ва

местни деиности за дире 'ции, Нача ник
20} 6 година о де. .мдт-,

В1торостепе!-lНИ
разп рредители с
бюджет
~ ме ове на насе лени
rv еста
~ ме .ски наместници
Г ре; седател на Обе
~аМ9СТНИК- кме ове
( ек;етар H~ Община
fl"И р ктори на
/r-ИР кции

Ъ~(fI30дители !-' а
)_еИI10СТИ,
Вто остепенни

l f азпореДИ11ели
(юд кет

______ ----+-----L----------'-----~-~--,----.-..-j--______.J

4. Разработване и предс авяне
на заявки за необходим у

средства по ЕБК за новия
бюджет и заявки за
кап италови разходи за 2Ь 16
година.



-~----+---------------I----+---~--+------i
Протоколи 0111 Съгласно ЧЛ.84 Замес ник- кмеп ве
проведените срещи ал.2 от зги. Сс КР9тар на Община
по обществено 30.11.2015г. Дt, реь тори на ди рекции
обсъждане гл ек перт .Бюджет",

гл ек I пертВрьзки с
f---.-----------+--.--i--------.-------- _ _ 0=-) u=r:-=e_:_c-=j' .::_Be=-I-_:_IO=-c=-T:+rrr:_::a:_"-+ __ ----1

8. Действия по Изготвен и внесен (1 До 20 работни Замес -ник- К!мет<ве
синхронизиране на Обе проект за дни от Сс кре гар на Обшина
Общинския бюджет след Бюджет за 2016 обнародване на Дl ректори на ди рекции
приемане на Закона за година, съобразен с
държавния бюджет на РБ за изискванията на
2016 година - работни и Закон за публичните
разяснителни срещи. финанси.
разработване на окончате тен
вариант на Общински бюджет
за 2016 година
9. Разглеждане и приемане на
Бюджета за 2016 година
съгласно изискванията нс чл.
94. ал.] от Закона за
публичните финанси.

-------------+-----,----_._-------~----------- --+--+------+-----,
5. Анализ на постъпилил Разработен щta.'/UЗ и Съгласно Зсмесуник- кметове
приходи и направените проект на Пяан- определените 13 Д реltтори на дирекции
разходи за дейност .Чисгота' сметка за Такса ЗМДТ срокове гл експерт.Екология"
за IО-те месеца на текущ, та битови отпадъци и нач. отдел "М): Т"
година.

------ .-I----.--.--=-r----
6. Обработка на постьпиг и Изработен ПАОС/,.,11 18.11.2015 г.
заявки. предложения ид руги на Бюджет
по Бюджета за 2016 годи ш-
обобщаване, анализ на
постъпилите предложения и
приоритизирането им
Изготвяне на Проект за
Бюлжет за 2016 година - ~ез
преходни остатъци.
7. Обществено обсъждане на
проекта за Бюджет за 20 I~
година. Обявяване,
организиране и провеждане.

закона за
държавния
бюджет за
2016 г.

Замес ГНИК- нмет: ве
С( КР9тар на Обu ина
ДI, ре: тори на ди рекции

гл ек перт .Бюд кет",

До 15 работн и
дни от
внасянето на
IIроекта за
Бюджет за
2016г.от
Кмета на
общината в
ОБС

О( шински срвет

____ --'- L._+__+- __ _,____+-__ __J

10. Извършване на
административни действ: я
съгласно нормативните
изисквания, представяне на
Бюджета пред Сметна папата
и Мф, както и оповестяв: нето
му по подходящ начин и ~
съответствие с изискванията
на ЧЛ.97 от зпф

1О работни дни
от приемането
на бюджета от
Обе

Д ректор на дир кция
.,~~Д"БК"

Всички документи, които са (! резултат 11(/ извьршените деиствия от О111?ов»рните

дльжностни чица, да постъпват в деловодството с придружителни писма.

Заловедта подлежи н, незабавно изпълнение в посочените срокове.



С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведени - и зпълнение срещу
подпис от гл. специалист .Човешки ресурси".

Контрол по изпълне ието на настоящата заповед възлагам на Сия Ш хтанова -эамеетиик-

кмет на Община Самоков

Васил Сайменов
30 кмет на Община С маков
Съгласио Заповед ЛС-Оl-226/1

Съгласувал: Сия Шехта .юва - заместник- кмет

Съгласувал: Елена Ми кова - ЮРИСКОНСУЛТ

Изготвил: Борислав Ди итров- ГЛ. експерт
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