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         Приложение № 5  

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА ЗА 2017 НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

Днес 27.07.2018 година (петък) от 17:00 часа, в изпълнение на изискванията по 

чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредба №26 за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Главиница, в Заседателната зала на Общински съвет – Главиница /IV етаж/ в 

присъствието на ръководители на бюджетни звена и служители на общинска 

администрация се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на 

бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и разчета на капиталовите 

разходи по източници на финансиране за 2017 година на Община Главиница. 

Процедурата бе открита с Покана за публично обсъждане, отправена до 

местната общност чрез публикация в местен ежедневник (вестник „Бряг“) - бр.144 от 

18.07.2018г., на интернет страницата на общината и на достъпно място в сградата на 

общината. 

Председателят на Общински съвет гр. Главиница – г-н Месут Алиш откри 

публичното обсъждане за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския 

съюз. Думата бе дадена на Кмета на Община Главиница, за да изрази становището си, 

както и на директора на дирекция „ФАО“ да представи годишния отчет . 

Обсъждането протече по следния дневен ред: 

1. Представяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община 

Главиница за 2017 година; 

2. Предложения и мнения за обсъждане с присъстващите. 

 

При изпълнение на бюджета на община Главиница са спазени указанията на 

Министерство на финансите. Промяната на бюджетните взаимоотношения на общината 

с Централния бюджет са извършени в изпълнение на актове на Министерски съвет, по 

реда на чл.51, ал.109 от ЗПФ . 

Първоначалния бюджет на Община Главиница е в размер на 10 166 093 лв., а 

уточнения годишен план -12 285 637лв., измененията за 2017 година са 2 119 544 лв. 

Изпълнението на бюджета е в размер на 10 361 689 лв., разпределени в 44 дейности и 

параграфи съгласно ЕБК. Преходният остатък от 2017г. по бюджета на 2018г. е в  
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размер на 1 954 867 лв., като от тях за държавни дейности -  406 282 лв.  и за местни 

дейности – 1 548 585 лв. 

След представянето на отчета за касово изпълнение на  бюджета думата бе 

дадена на присъстващите за мнения, въпроси и предложения. 

Поради липса на изказвания, предложения и въпроси, г-н Месут Алиш благодари на 

присъстващите за участието в публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на 

бюджета за 2017г. на община Главиница.  

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и е неделима част от 

докладната записка за приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на 

община Главиница за 2017г. 

 

 

 

  Протоколчик: 

  /Нергис Февзи- гл.експерт “ Бюджет“/ 
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