Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 118
гр. Левски, 29.05.2012 г.
относно: Приемане промени в Наредба № 7 за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона
самоуправление и местната администрация,

за

местното

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. В цялата наредба текста Отдел „Приходи от местни данъци и
такси”, се заменя с текста „Местни приходи, бюджет, финанси,
счетоводство””.
2. В цялата наредба текста Дирекция ”Финансови и хуманитарни
дейности”, се заменя с текста Дирекция ”Бюджет,финанси и
счетоводство”.
3. В цялата наредба текста Отдел "Общинска собственост" към
дирекция „ТСУ и УС" се заменя с текста Отдел „Териториално и
селищно устройство, общинска собственост, хуманитарна и
социална политика” към Дирекция „Градоустройство и архитектура“.
4. Към Чл.15:
- ал. 3 се отменя;
- създава се нова ал. 4: „Общинският бюджет се разпределя по
месеци и се утвърждава от Кмета на Общината”.
- създава се нова ал. 5: „Кметът на общината представя
приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната
палата и в Министерството на финансите в определения от закона
срок. Копие от общинския бюджет се представя в Националното
сдружение на общините в РБългария, за изготвянето на анализи и
формиране на обща позиция за преговори с централната власт.”
5. Чл. 26, ал. 2, т. 1 се отменя.
6. Създава се нов чл. 38а: „Кметът на Общината е отговорен за
изграждането и функционирането на системата за финансово
управление и контрол в Общината.”

7. Чл. 40 се отменя.
8. Раздел IX се отменя.
9. Създава се нов Раздел X „Взаимоотношения на Общината с
централния бюджет”.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

