
/1/ отдел»Счетоводство,бюджет и финансов контрол»
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и 
осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно 
утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския 
бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху 
заплатите на работниците и служителите;
5. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и 
инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, 
съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните 
национални счетоводни стандарти;
7. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската 
администрация;
8. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й 
съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
9. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно 
използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост 
и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и 
стоково-материални ценности;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на 
общинската администрация.
11. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на 
общината по пълна бюджетна класификация;
12. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
13. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета 
на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
14. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за 
нейното изпълнение;
15. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на 
разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в 
сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и
кметства;
16. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на 
стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
17. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на 
Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните 
показатели;
18. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в 
приход на общинския бюджет;
19. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 
9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
20. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите 
при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни 
от общината;
21. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените 
лица за дължимите суми;
22. представя периодично на Националното сдружение на общините в 
Република България унифицирана информация за изпълнението на
общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите 



с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
23. осъществява предварителен контрол по Закона за финансово управление 
и контрол в публичния сектор;
24. следи за изпълнение задълженията по Системата за финансово 
управление и контрол в публичния сектор;
25. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на 
материалните активи от общинската администрация и звената към нея;
26. оказва методическа помощ на звената от бюджетната сфера по 
прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;
27. дава становища по документи, свързани с финансовата дейност на 
общинската администрация.


