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Протокол № 13 от 16.11.2016 година 

ОТНОСНО:   Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, 
относно тригодишна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година в частта за 
местните дейности на община Кричим. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване,
Общински съвет при община Кричим  

РЕШИ:  

         Одобрява Тригодишната актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-
2019 година в частта за местните дейности на община Кричим, съгласно Указания 
за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-
2019 г., съгласно решение № 56 на МС от 28.01.2016 за бюджетната процедура за 
2017 година - БЮ № 1 /10.02.2016 г. 

Приложение: 
         Приложение № 8 от Прогноза за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности,  неразделна част от настоящото решение. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


