
                                                      

ПРОЕКТ!!! 

 
НАРЕДБА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА 

БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА СЪСТАВЯНЕ, 

ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
 

  Приета с Решение № 3, взето с Протокол № 1 от 28.01.2014 г. на ОбС “Марица” 

 Изменена с Решение № 204, взето с Протокол № 7 от 24.06.2016 г. на ОбС “Марица” 

 Изменена с Решение № 437, взето с Протокол № 13 от 15.12.2016 г. на ОбС “Марица” 

Изменена с Решение № 124, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на ОбС “Марица” 

Изменена с Решение № 173, взето с Протокол № 7 от 29.05.2018 г. на ОбС “Марица” 
  Изменена с Решение № 257, взето с Протокол № 8 от 06.07.2021 г. на ОбС “Марица” 

  Изменена с Решение № 172, взето с Протокол № 4 от 14.04.2022 г. на ОбС “Марица” 

 

 

 

Раздел ІV 

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и 

сметки 

 

Чл. 21. (1) (Изм. с Реш. № 124/2018 г.) Размерът по видове на основните бюджетни 

взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за 

държавния бюджет за съответната година.  

 (2) (Изм. с Реш. №437/2016г.) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се 

променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на 

Министерския съвет.  

(2) „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.“ 

 

 

Раздел VІІІ 

Отчет на общинския бюджет 

 

Чл. 54. (Изм. с Реш. №437/2016г.) Общински съвет Марица, след публичното обсъждане, 

приема годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно 

от 31 септември на годината, следваща отчетната година.  
 

„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.“ 

 


