
ДОКЛАД 

От инж. Петър Минков – заместник-кмет на община „Марица" 

Относно: Необходимост от приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА 

СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА “МАРИЦА”  

 

 

Причината, която налага приемането на Наредба за изменение на 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 „Марица“ са 

изменения в Закона за публичните финанси, които не са отразени в Наредбата. 

 

В чл.54 от Наредбата е некоректно посочено, че срокът за приемане на годишния отчет 

за изпълнение на общинския бюджет е не по-късно от 31 септември, а месец септември 

има 30 дни. 

 

Текстът на Чл.21, ал.2 от Наредбата също следва да се актуализира, тъй като има 

изменение на чл.51, ал.2 от Закона за публичните финанси, по отношение на това, че 

размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния 

бюджет може да се променя по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ от съответния 

орган, когато това произтича от преструктуриране на делегираните от държавата 

дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на 

съответната дейност по бюджетите  на общините 

 

Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие със законодателството в 

Република България и непротиворечат на нормативни актове от по-висока степен.  

 

С оглед гореизложеното се налага необходимостта да се измени и допълни Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община “Марица”, по 

следния начин: 

1. Чл.54 се изменя, както следва: „Общински съвет Марица, след публично 

обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и приключването на 

общинския бюджет не по-късно от 30 септември на годината, следваща 

отчетната година.“ 

 

2. Чл.21, ал.2 се изменя, както следва: „Размерът на бюджетните 

взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава 

осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от 

преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в 

натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната 

дейност по бюджетите  на общините.“ 

 

 

 

С уважение, 

Инж. Петър Минков 

Заместник-кмет на Община „Марица“ 

Заличени данни на 
основание чл. 5, пар. 1 
от Регламент (ЕС) 
2016/679




