
     

    

                                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ, 

                                                                                                                      КМЕТ : 
                                                                                                                                                                / ИНЖ. Т. МЛАДЕНОВ /    

 

 

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 

/ ПЛАН – ГРАФИК / 

за разработване на проектобюджета 

на Община Враца за 2009 г. 

 

№ 

по 

ред 

                                     

Процедури 

 

 Отговорности 

 

Участници 

 

Срок 

1. Послание на кмета за 

приоритетите   в проекта за 

бюджет на Община Враца    

за 2009г. 

Определяне на  приоритетите 

на Община Враца за 

бюджетната 2009г. в 

съответствие с приетия план за 

развитие и програмата за 

изпълнението му. 

Кмет, зам. кметове,  

секретар, директори на 

дирекции, общински 

съветници. 

 

 

 

07.10.2008г. 

2.  Обсъждане на 

приоритетите, целите и 

предстоящите задачи за 

предстоящата бюджетна 

година.  

Формулиране на  целите и 

необходимите решения за 

постигането им в съответствие 

с определените приоритети. 

Кмет, зам. кметове, 

секретар, директори на   

дирекции, 

разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен.. 

 

 

 

 

 

14.10.2008г. 

3. Предоставяне на 

информация и указания 

необходими за  разработване 

на проекта за бюджет в часта  

на ”местните отговорности” 

на всички  участници в 

бюджетния процес. 

Запознаване на всички  

участници в бюджетния процес 

с финансовата политика на 

Община Враца, въз основа на 

която трябва да се разработи 

проектобюджета. Предоставяне 

на указания и образци за 

разработването му. 

Кмет,  директор на 

дирекция "БиФ”, 

експерти от дирекция 

„БиФ”, разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен.. 

 

 

 

 

 

20.10.2008г. 

4. Разработване на заявките    

за бюджетните и 

извънбюджетни /ИБСП/ 

разходи. 

Бюджетните заявки се 

разработват във форма и 

образци, в съответствие с 

указанията по предходната 

точка. 

Директори на  дирекции. 

Разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен. 

 

 

 

05.11.2008г. 

5. Анализ на изпълнението на 

капиталовата програма за 

2008г. и проект на програма 

за капиталовите разходи, в 

т.ч. и по Специален фонда за 

ИиДА за 2009г. 

Разходите за капиталови 

вложения се планират по 

предварително съгласувани 

проекти отделно от текущите 

разходи.  

Директор на дирекция 

„УТСЕ”, експерти от 

дирекция „УТСЕ”, 

разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен.  

 

 

 

 

 

05.11.2008г. 

6.  Представяне  бюджетните и 

извънбюджетни /ИБСП/ 

заявки за разходи в дирекция 

„БФ”.  

Разработените по приоритети 

бюджетни заявки за текущите 

разходи се представят в 

дирекция „БиФ” придружени с 

необходимата аргументация.  

Директори на  дирекции. 

Разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен.  

 

 

 

05.11.2008г. 

7. Анализ на собствените 

бюджетни и извънбюджетни 

приходи. 

Анализ и оценка на 

прогнозните приходи в часта 

„местни приходи”.  

Директор и експерти на 

дирекция „БиФ”, 

началници на 

функционални отдели.  

 

 

 

10.11.2008г. 

8. Анализ на бюджетните и 

извънбюджетни /ИБСП/  

заявки за текущи разходи. 

Анализ и оценка на заявените 

разходи за ФРЗ осигурителни 

вноски и текуща издръжка.  

Директор на дирекция 

„БиФ”, главен 

счетоводител, експерти 

от дирекция „БиФ”. 

 

 

 

10.11.2008г. 

9. Анализ на бюджетните 

заявки за капиталови 

разходи. и съгласуване на 

проекта на програма за 

капиталовите разходи, в т.ч. 

и по Специален фонда за 

ИиДА за 2009г. 

Обсъждане на проекто 

програмата за капиталови 

разходи с общинските 

съветници,  ръководителите   на 

специализираните дирекции и 

разпоредителите с бюджетни 

кредити от по - ниска степен. 

Кмет, зам. кметове,  

секретар, директори на 

дирекции, общински 

съветници, 

разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска степен,         

 

 

 

 

 

 

14.11.2008г. 

10. Съставяне  първоначалния  Обсъждане с  ръководителите   Директори на  дирекции,   



проект за бюджет в частта на 

собствените приходи    и на 

местните и дофинансирани 

разходи. 

на специализираните дирекции 

и разпоредителите с бюджетни 

кредити от по - ниска степен. 

Извършване при необходимост 

на корекции по бюджетните 

заявки и оптимизиране 

параметрите на бюджета. 

разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска       степен,        

експерти от дирекция 

„БиФ”. 

 

 

 

 

15.12.2008г. 

11. Съставяне  на проект за 

бюджет в частта за 

“делегирани държавни 

дейности”. 

/След приемане на ЗДБРБ за 

2009 г. и ПМС за 

изпълнението му/ 

Обсъждане с  ръководителите   

на специализираните дирекции 

и разпоредителите с бюджетни 

кредити от по - ниска степен. 

Разработване съгласно 

изискванията на МФ. 

Директори на  дирекции,  

разпоредители с 

бюджетни кредити от   

по - ниска    степен,        

експерти от дирекция 

„БиФ”. 

 

 

 

 

01.2009г. 

02.2009г. 

12. Балансиране на проекта на 

бюджет за 2009г. на 

общината. 

Приемане на конкретни 

решения и уточняване 

параметрите на проекта за 

бюджет. 

 

Кмет, зам. кметове, 

секретар, директори  на 

дирекции. 

 

 

02.2009г. 

13. Представяне на проекта на 

бюджет на Интернет 

страницата на общината.  

Предоставяне отчет на бюджета 

за 2008 г. на местната общност. 

Предоставяне проекта за 

бюджет за 2009г. на местната 

общност за запознаване и 

предложения. 

 

 

Всички желаещи.  

 

 

02.2009г. 

14. Срещи с представители на 

местната общност по 

интереси. 

Предоставяне отчет на бюджета 

за 200.. г. и проекта за бюджет 

за 200..г. на представители от 

местната общност  по интереси. 

Кмет, зам. кметове, 

секретар, директори  на 

дирекции, общински 

съветници. 

 

 

 

02.2009г. 

15. Представяне на проекта на 

бюджет пред общинския 

съвет. 

Кметът на общината внася : 

проект за решение относно 

отчет на бюджета за 2008 г. ; 

проект за решение за приемане  

бюджета на общината за 2009г. 

придружени с докладна 

записка. 

Кмета на общината, 

председателя на 

бюджетната комисия. 

 

 

02.2009г. 

03.2009г. 

 

 

                                                                 Директор дирекция “БиФ”:    
                                      / Л. Митков /     

 

 

 

ЛМ/ЛМ 

02.10.2008 г. 


