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МОТИВИ 

към  

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

общинския бюджет на Община Горна Оряховица 

 

 

1.  Причини за приемането на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

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

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица. 

 Приемането на наредбата се извършва на основание чл.82, ал.1 от Закона за публични 

финанси, обнародван в Държавен вестник бр.15/15.02.2013г., който влиза в сила, считано от 

01.01.2014г. С приемането на Закона за публични финанси се отменят Закона за 

устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, считано от 

01.01.2014г. Това налага отмяна на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет, издадена на основание на чл.9а от Закона за общинските 

бюджети.  

 Проектът на наредбата е разработен при спазване на принципите, правилата, 

процедурите и структурата на Закона за публичните финанси. 

 В Раздел І са вписани общи разпоредби: основните финансови понятия, функции на 

кмета на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет и ръководителите на 

второстепенните разпоредители с бюджет.  

 В Раздел ІІ са вписани фискални правила, които следва да се спазват и наблюдават 

при поемане на задължения за разходи, спазване ограниченията и правилата за поемане на 

дълг и общински гаранции и подаване на информация за Министерството на финансите.  

 В Раздел ІІІ е вписана структурата на общинския бюджет.  

 В Раздел ІV са вписани бюджетните взаимоотношения между общинския и 

централния бюджет и бюджетни взаимоотношения със сметките за средства от Европейския 

съюз.  

 В Раздел V е вписана процедурата за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващият тригодишен период и съставянето на бюджета на общината. 

Процедурата за съставяне на бюджетната прогноза включва обхват на информацията, 

одобряване от Общинския съвет, представяне в Министерство на финансите. Процедурата по 

съставяне на проекта на бюджет за следващата година включва: описание на правилата по 

съставяне на бюджета, откриване на процедурата, изисквания при формиране на приходната 

и разходната част на бюджета, разпоредба за провеждане на публично обсъждане пред 

местната общност и внасяне на проекта на бюджет в Общинския съвет. 

 Раздел VІ включва правила по приемане на бюджета, изискванията за показателите, 

които трябва да бъдат включени в решението за приемане на бюджета, изисквания за 

разпределение на бюджета, публикуване, срок за представяне на Сметна палата и 

Министерство на финансите. В разделът са включени и правила за изпълнение на бюджета, в 

случаите, когато държавният бюджет за съответната година не бъде приет и в случай, когато 

държавният бюджет е приет, до приемане на бюджета от Общинския съвет. 

 В Раздел VІІ „Изпълнение на общинския бюджет” включва правомощия за 

определяне на второстепенни разпоредители с бюджет, определяне на техните бюджети, 

правомощия на Общинския съвет за даване права на кмета за извършване на компенсирани 

промени по приетия бюджет. Вписан е срок за предоставяне на информация до кмета от 

второстепенните разпоредители, прилагащи делегиран бюджет за направените промени по 

първоначално одобрения бюджет. Правила за разходване на постъпилите средства от 

продажба на общински нефинансови активи и от приватизация. Условия за извършване на 



капиталови разходи. Вписани са срокове за възстановяване на неусвоените средства от 

целевата субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи. Вписани са права на кмета да 

ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена или дейности при 

нарушаване бюджетната дисциплина, при условие, че не се преустановява съответната 

дейност. 

 В Раздел VІІІ включва правила за текущо наблюдение на изпълнението на бюджета. 

Процедурата обхваща предоставяне на информация за полугодието на Общинския съвет за 

текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, на 

показателите на предприятията, попадащи в сектор „Местно управление”, и съществени 

сделки и операции на общината и на разпоредители с бюджет към общината, които нямат 

пряк касов ефект върху бюджета на общината. Тази информация се предоставя в 

Министерство на финансите. 

 Вписано е задължение периодично кметът на общината да предоставя информация на 

местната общност за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския 

съюз по ред, определен от Общинския съвет. 

 Раздел ІХ Отчет на общинския бюджет са вписани са правила за отчитане на 

бюджета, на поетите ангажименти и задълженията за разходи по бюджета, състоянието на 

дълга, изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчитане изпълнението 

на прогнозата за местни дейности. Нов момент е срокът за приемане на отчета за 

изпълнението на бюджета, който е не по-късно от 31-ви декември на годината, следваща 

отчетната година. 

 В Раздел Х са вписани разпоредби за изготвяне, утвърждаване, актуализиране на 

сметки за средства от Европейския съюз. 

 В раздел ХІ са вписани разпоредби за прилагане на сметките за чуждите средства. 

 В раздел ХІІ са вписани разпоредби за прилагане на бюджетното счетоводство; 

  

2.  Цели, които се поставят с проекта на наредбата. 

Изпълнение на законова разпоредба,  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата. 

За прилагането на проекта на наредба не се изисква допълнително финансиране. 

 

  4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата.  

   Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на 

целите, наложили приемането на закона. 

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.  

Предложената 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 Горна Оряховица е разработена в съответствие с Закона за публичните финанси, 

съгласно който се въвеждат изисквания на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 08.11.2011г. 

относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки.  

 

 

 

 

 

Инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 


