
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

Институция: ОБЩИНА МАРИЦА 

 

Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение 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”  

 

I. Дефиниране на проблема:  

 

Измененията, които се предлагат, са в резултат на извършен преглед и 

анализ на действащата 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”. 

 

1. Съгласно разпоредбите на чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети издават 

нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока 

степен обществени отношения от местно значение. Съгласно чл.75, ал.2 от АПК, 

нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или 

подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Наредбата, като нормативен акт се 

издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативния акт от 

по-висока степен. 

 

2. Предложеното изменение е в законовите рамки - на основание чл.21, ал.1, т.24 

и ал.2 от ЗМСМА във вр. чл. 82, ал.1 от ЗПФ и чл.79 от АПК. 

 

3. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила 

на подзаконовия нормативен акт. 

II. Цели и очаквани резултати: Целта на настоящите изменения и допълнения на наредбата е 

привеждане 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“ – област Пловдив в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.  

III. Идентифициране на заинтересованите страни: физически и юридически лица на 

територията на община „Марица“ 

Справката за отразените становища след обществените консултации, ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение 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” е публикуван на 22.12.2022 година. 

 

 


