
 

 

 

ПРОЕКТ 

на Наредба за изменение на Наредба 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 

Съединение 

/Приета с Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет 

„Съединение“/ 
 

 §1. Изменя се текстът на чл. 50, ал. 5 от Наредбата, който придобива следната 

редакция:  

 Чл. 50. (5) Общинският съвет, след обсъждането по ал. 4,  приема отчета по ал. 1 не 

по-късно от 30-ти септември на годината, следваща отчетната година.   

  

 ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: Кристина Стоянова Крислова – Председател на Общински 

съвет - Съединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОКЛАД 

Към проект за приемане на нов подзаконов нормативен акт -  

Наредба за изменение на Наредба 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 

Съединение /Приета с Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет 

„Съединение“/  

 Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 28 от Закон за нормативните актове и 

съдържа мотивите, обуславящи необходимостта от приемане на предложения проект за 

нормативен акт.  

 1. Причините, налагащи приемането на нормативния акт.  

 Наредба 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 Съединение  е приета с Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“, 

взето с Протокол № 34 от същата дата.  

 В чл. 50, ал. 5 от Наредбата, в действащата към момента редакция, се предвижда, че 

Общински съвет приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Съединение не по-

късно от 30 юни на годината, следваща отчетната година. Същевременно в чл. 140, ал. 5 от 

Закона за публичните финанси се предвижда, че срокът за приемане на отчет за бюджета е не 

по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година. Видно е, че е налице 

противоречие между два нормативни акта, единият от които от по-висока степен, поради което 

разписаните срокове следва да бъдат уеднаквени.  

2. Целите, които се поставят с приемането на Наредба за изменение на Наредба 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 Съединение /Приета с 

Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ 

 



 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащите нормативни актове, касаещи 

управлението на публичните финанси, съставянето на бюджетна прогноза, както и приемането 

на отчет за изпълнението на приетия бюджет на  територията на Община Съединение, с 

нормативни актове от по-висока степен – Закон за публичните финанси.    

 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 Не се предвижда ангажирането на финансови и/или други средства за приемането на 

горепосочената наредба. При възникване на такава необходимост, финансовите средства 

следва да бъдат осигурени от общинския бюджет.   

 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.  

 Уреждане на обществените отношения, свързани със съставянето на бюджет на Община 

Съединение и приемане на отчет за неговото изпълнение спазване изискванията на Закон за 

публичните финанси.  

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предложеният Проект за наредба не противоречи на европейското законодателство.  

 Настоящият доклад, ведно с Проекта на Наредба за изменение на Наредба 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 Съединение /Приета с 

Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ и предварителна оценка на 

въздействието на Наредбата, следва да бъдат публично оповестени на интернет страницата на 

Община Съединение, като бъде предвиден срок, не по-малък от 30 дни, през който бъде 

предоставена възможност на  заинтересованите лица да изразят предложения и становища във 

връзка с предложения проект.  След изтичане на срока, проектът, ведно с доклада, 

предложенията и становищата на заинтересованите лица, следва да бъдат внесени за 

обсъждане от Общински съвет – Съединение.  

 

Изготвил доклада: Адв. Дарина Тодорова – адвокат към Общински съвет „Съединение“ 

Вносител на нормативния акт: Кристина Стоянова Крислова – Председател на Общински съвет 

- Съединение 

 

 



 

 

 

Предварителна оценка на въздействието на 

Наредба 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 Съединение /Приета с Решение № 

268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ 

 

1. Основания за законодателна инициатива  

 Основанията за законодателна инициатива на Общински съвет Съединение за приемане 

на Наредбата са чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона 

за публичните финанси. 

2. Заинтересовани страни.  

 Заинтересовани страни са общинската администрация и жителите на Община 

Съединение.  

3. Анализ на разходи и ползи. 

 Не се предвижда да бъдат направени разходи във връзка с приемане на предложения 

проект за наредба. Извън това, приемането на проекта привежда в съответствие Наредба 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 Съединение 

/Приета с Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ с действащото 

законодателство.   

4. Административна тежест и структурни промени.  

 При  приемане на Наредба за изменение на Наредба 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 Съединение /Приета с Решение № 

268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ не се предвиждат структурни промени, 

доколкото не е налице необходимост от ангажиране на допълнителни експерти и/или на 

материални ресурси.  

 

 



 

 

 

5. Въздействие върху нормативната уредба. 

 С приемането на Наредба за изменение на Наредба 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 Съединение /Приета с Решение № 

268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“/ ще се постигне законосъобразно уреждане на 

отношенията, свързани с изготвяне и отчитане на бюджета на Община Съединение.   

Изготвил: Адв. Дарина Тодорова – адвокат към Общински съвет „Съединение“ 

 


