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ДОКЛАД 

 

от Гюлджан Дурмуш – Шакир, 

зам.-кмет на Община Гълъбово 

 

Относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

на общинския бюджет на Община Гълъбово  

 

С Решение № 406, на заседание, проведено на 19.12.2013 г., Общински 

съвет Гълъбово е приел Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Гълъбово. 

От момента на приемането на Наредбата от Общински съвет – 

Гълъбово до сега, общинска администрация работи по този нормативен 

акт. Във връзка с измененията на ЗМСМА, касаещи общия бюджет на 

общината, обнародвани в ДВ бр.107 от 18.12.2020 г. се налага допълнение 

на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Гълъбово. 

Проектът за допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Гълъбово е изготвен при следните  

 

МОТИВИ: 
 

На основание чл.82, ал.1 от ЗПФ, Общински съвет приема Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на Община Гълъбово. В Наредбата са 

изложени редът, начина и задължителните условия, които трябва да спазят 

при приемане, изпълнение и отчитане  на общинския бюджет. С този 

нормативен акт се уреждат правилата, които ще се спазват от общинска 

администрация във връзка с бюджетния процес. 

При разработването на проекта за изменение и допълнение са взети 

предвид измененията в чл.21, ал.1 от ЗМСМА, а именно (обнародвани в 



ДВ бр.107/18.12.2020 г.) които нямат отражение в действащата до момента 

Наредба. Търсено е синхронизиране с нормативните актове от по-висока 

степен и изпълнение на законови задължения. 

Направен е анализ и преглед на действащата Наредба, въз основа на 

който в някои части са въведени нови норми. 

В настоящия проект новите норми са добре изяснени, систематизирани 

и подредени. Подредбата на новите норми следва последователността на 

процесите, които произтичат при разработването, обсъждането, 

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани 

резултати: 

Основната цел е привеждане на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Гълъбово в синхрон с нормативен акт от по-висока 

степен – ЗМСМА. Чрез конкретното разписване на новите допълнителни 

задължения, произтичащи от промените в ЗМСМА се цели да се внесе 

прозрачност и яснота и да се конкретизират задължения, свързани с 

разработването, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и по-

конкретно с определяне на показатели и критерии за формиране на 

бюджетни сметки на кметствата и населените места с кметски наместници. 

Определен е и конкретния размер на разпределение на постъпленията 

от приходите от разпореждане с общинско имущество за кметствата и 

населените места с кметски наместници. 

В резултат на приемане на Проекта, относно измененията и 

допълненията на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Гълъбово се очаква да се изпълняват последователно и точно 

законовите постановки, свързани с общинския бюджет. Новите 

допълнения на нормите, както и съобразяването им със законите в 

България, ще доведе до законосъобразно разработване и приемане на 

общинския бюджет. 

 

Финансови средства, необходими за прилагане на изменената Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Гълъбово 

Прилагането на новите изменения не са свързани с изразходването на 

финансови средства от бюджета на общината. За правилното им прилагане 

е необходима добра вътрешна организация в работата на служителите от 

Общинска администрация – Дирекция „ТСУ и ИРУ“ и Дирекция „АПО и 

финанси“. 

 



Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително 

финансови резултати  

Очакваните резултати са да бъде обезпечен прозрачен процес на 

бюджетиране в общината и още по-пълно реализиране разпределителната 

и преразпределителна функция на бюджета. 

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

Настоящия проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на 

действащото българско законодателство с регламентите и директивите, 

относими към тази материя. 

 

Проектът и докладът, с които се предлагат измененията в Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на Община Гълъбово, ведно с мотивите 

за тяхното приемане са публикувани на страницата на Община Гълъбово 

на основание чл.26, ал.3 от ЗНА за срок 30 дни. 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Гълъбово подлежи на обществено обсъждане за срок 

от 30 дни, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА. 

 

Писмени предложения, становища и възражения по проекта могат да 

бъдат депозирани в деловодството на Община Гълъбово или 

изпратени на e-mail: tonivusheva@abv.bg и petkova_gylybovo@abv.bg. 

 

 

 

Зам.-кмет на Община Гълъбово 

Гюлджан Дурмуш-Шакир /п/  
 


