ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30-21; факс 05952 /31- 28

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПОКАНА
ЗА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2021 г.
Кметът на Община Малко Търново г-н Илиян Янчев, на основание чл. 84 от Закона за
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, кани
неприсъствено жителите на община Малко Търново, бизнеса, неправителствени
организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства,
представителите на спорта и всички заинтересовани лица на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.
Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република
България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и
предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да се изпращат на електронната поща на
общината info@malkotarnovo.org или mt_kmet@mail.bg, както и във всички други форми на
комуникация които заинтересованите лица преценят и сметнат за удобни за тях комуникация в социалните мрежи, подаване на предложения в деловодството на общината
и/или в специалната кутии за предложения в общината, най-късно до 12:00 часа
на 15.01.2021 година.
Линк за достъп до материалите за БЮДЖЕТ 2021:
http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/byudzhet-2021-g
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Предстои приемането на бюджета на Община Малко Търново за 2021г.
Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за
развитието на общината.
Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна
информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му
параметри. Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства,
кметски наместници, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които
осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите
въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да сте съпричастни.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде
съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския
бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
С уважение,
Инж. ТОНКА СТОЕВА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
/съгл. Заповед № 498 / 31.12.2020/

Приложение № 1 към покана за провеждане на
публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2021г. на
Община Малко Търново
МОТИВИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНО ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА
ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА
В брой 104/08.12.2020г. на Държавен вестник бе обнародван Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. Съгласно същия, срокът за внасяне на общинските
бюджети в общинските съвети е удължен с 25 работни дни.
Съгласно разпоредбата на чл. 108 от ЗДБРБ за 2021г., през 2021 г. срокът по чл. 84,
ал. 4 от Закона за публичните финанси за внасянето от кмета в общинския съвет на
окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз н прогнозите по чл. 82, ал. 3 от същия закон се удължава с 25
работни дни.
1. Нормативни изисквания относно провеждането на публично обсъждане.
Съгласно чл. 84, ал. 6 ЗПФ кметът на общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането наймалко 7 дни предварително.
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.
По начало, прилаганите от общините правила предвиждат освен провеждането на
публично обсъждане с определен график (дата, час и място) по населени места и общо за
общината, и други форми на комуникация - изпращане на предложения до нарочна
електронна поща, комуникация в социалните мрежи, подаване на предложения в
деловодството на общината и/или в специални кутии за предложения. Изброените подходи
не са изчерпателни и се определят от съответната специфика на местната общност,
традициите и възможностите на отделните общини.
2. Временни ограничения и забрани относно публични прояви на открито и
закрито с участието на множество лица.
Съгласно чл. 63 от Закона за здравето, при обявена с решение на МС извънредна
епидемична обстановка, министърът на здравеопазването въвежда със заповед временни
протавоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област. Временни
противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната
регионална здравна инспекция, за територията на отделна област, община или населено
място.
Към настоящият момент извънредната епидемична обстановка е удължена до
31.01.2021 г съгласно Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2021г.
В тази връзка е трудно да се извърши присъствено публично обсъждане на Бюджет 2021г.,
т.к. същото би застрашило живота и здравето на хората в противоречие както със Закона за
здравето така и с издадените заповеди на Министъра на здравеопазването.
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