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  ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

Н А Р Е Д Б А  

за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет 

 

РАЗДЕЛ І 

Общи положения 

 

Чл.1 С тази Наредба се определят условията и реда за прогнозирането, 

съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с 

централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 

финансови институции и местната общност. 

Чл.2 (доп. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Наредбата 

регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при 

спазването на принципите на законосъобразност, целесъобразност, 

ефективност, ефикасност и публичност и организацията на Системите за 

финансово управление и контрол и вътрешен одит в общината.  

Чл.3 (1) Общината има самостоятелен бюджет, който представлява 

финансова сметка за приходите и разходите за една бюджетна година, която 

съвпада с календарната. 

 (2) Общинският бюджет  e: 

  1. документ на политиката на общината 

  2. ръководство за оперативна дейност 

  3. средство за комуникация 

          (3) (доп. с Реш№45 от Прот.№7/31.01.2008г., доп. с реш.№791 от Прот. 

№69/31.03.2011г.) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със 

заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители, както и 

делегираните бюджети на общинските училища и детски градини в системата 

на народната просвета. 

       (4) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране 

на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност. 

       (5) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, 

трансферите от централния бюджет, и трансфери между разпоредители с 

бюджетни кредити. 

        (6) Разходната част на общинския бюджет включва текущи и капиталови 

разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за 

лихви, такси и комисионни  по обслужването на общинския дълг. 

Чл.4 Бюджетният процес и извънбюджетните средства се управляват от 

общинския съвет и Кмета на Общината, като първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити. 

Чл.5 (изм. с Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) Оперативното управление на бюджета се осъществява 
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от дирекция „Финансова и счетоводна дейност” в общинска администрация и 

финансовите служби на второстепенните и с по-ниска степен разпоредители с 

бюджетни кредити. 

Чл.6 Общинският бюджет и извънбюджетните средства са публични и се 

контролират от местната общност в процеса на съставянето, изпълнението и 

отчитането по реда определен в тази Наредба. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Финансова политика на общината 

 

Чл.7 Финансовата политика на общината представлява система от цели, 

принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, 

бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се 

състоят от заложените цели в общинския план за развитие и оперативните 

годишни цели. 

Чл.8 Основната цел на финансовата политика на общината е поддържане 

на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на 

общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на 

местната общност. 

Чл.9 Финансовата политика на общината гарантира способността на 

общината да: 

1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически 

въздействия 

          2. отговаря своевременно на потребностите на местната общност по 

отношение на предоставените услуги 

          3.  поддържа стабилно финансово състояние 

Чл.10 Политиката на текущия бюджет се определя от следните 

правила: 

         1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и 

остатъци от минали години. 

         2. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, 

допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети. 

         3. С решение на Общинския съвет бюджетният излишък в края на 

годината може да се ползва за капиталови нужди, само ако няма неразплатени 

текущи разходи. 

         4. (изм. с Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) По решение на общинския 

съвет при възникнал временен недостиг на средства за финансиране на 

местните дейности в процеса на изпълнение на бюджета, недостигът се 

осигурява със заеми от извънбюджетни средства и фондове на общината, 

от банки и други финансови институции или други източници.  

         5. Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален 

обхват. 

         6. (доп. с Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Общината като 

бенефициент на средства на Националния фонд от структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз ги получава, разходва и отчита чрез 

банкова извънбюджетна сметка с код 7443 по общоприложимия за 
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извънбюджетните сметки и фондове ред, доколкото с указания на 

Министерство на финансите не е определено друго, независимо от начина на 

отпускане и усвояване. Предоставените средства се отчитат като получен 

трансфер от извънбюджетна сметка на министерства и ведомства. 

7. (нова-Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Общинското 

съфинансиране и авансово финансиране (ако е предвидено такова) по проекти, 

за които се получават средства на Националния Фонд от структурните фондове 

и Кохезионния фонд на Европейския съюз се предоставят чрез трансфер по 

извънбюджетна сметка 7443 и се отчитат като трансфер между бюджетни и 

извънбюджетни сметки, ако са предоставени от бюджета на общината или като 

трансфер между извънбюджетни сметки, ако са предоставени от други нейни 

извънбюджетни сметки. 

8. (нова - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Общината  предоставя  

заемообразно суми за изпълнение на проекти финансирани със средства на 

Националния фонд от структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, при условията за авансово общинско финансиране, което 

подлежи на възстановяване от Националния фонд. Средствата се превеждат по 

извънбюджетна сметка 7443 и се отчитат като временни безлихвени заеми 

между бюджетни и извънбюджетни сметки, ако са от бюджета на общината и 

временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки, ако са от други  

извънбюджетни сметки. В случай, че общинското финансиране не може да бъде 

възстановено от последващи трансфери от Националния фонд (поради 

непризнаване на някои разходи трансферът е в по-малък размер), заемът се 

трансформира в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки или в 

трансфер между извънбюджетни сметки в зависимост от източника на 

финансиране.  

          Чл.11 Политиката на текущия бюджет включва политика на приходите и 

политика на разходите и се определя от следните правила: 

          1. (изм. с Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Общината изготвя 

тригодишни прогнози за местните приходи (данъци и такси, установени по 

ЗМДТ, приходи от общинска собственост и други постъпления) и разходи, 

които се актуализират ежегодно. 

          2. Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са 

определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне. 

          3. Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за 

предоставянето на услугата /текущи, капиталови и за обслужване на дълга/ с 

постъпленията от таксите и цените на услугите, освен в случаите, определени 

от Общински съвет. 

          4. Размерите на таксите и цените на услугите се актуализират ежегодно от 

Общинския съвет, като се отразява като минимум инфлационното влияние 

върху разходите. 

          5. Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното 

определяне на разходите за всеки актив, както и приходите от неговата 

експлоатация. 
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          6. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства 

за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на 

обществения ред и сигурност. 

Чл.12 Инвестиционната политика на общината се осъществява 

съгласно приетите от Общински съвет средносрочни и годишни инвестиционни 

програми. 

  Чл.13 (1) Инвестиционната политика съдържа описание на всеки 

капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка 

на бъдещите текущи разходи, след въвеждането на проекта или актива в 

експлоатация. 

         (2) Капиталов проект е този проект, който отговаря на всяка от следните 

характеристики: 

         1. (изм. с Реш№45 от Прот.№7/31.01.2008г.) има стойност над 750 лв. 

         2. представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ 

актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или 

обособена част от него или придобиване на земя 

         3. финансира се изцяло или частично с общински финансови източници 

или общината е отговорна за ползването му, независимо от източника на 

финансиране 

         (3) Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или 

актуализирането на общинския бюджет, с което се осигурява балансирането им. 

  Чл.14 Политиката на общинския дълг се провежда от Общинския съвет 

и кмета на общината и включва следните правила: 

          1. (изм с Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) Общината поема 

дългосрочен дълг в случаите по чл.4 от Закона за общинския дълг, когато 

инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи.  

         2. Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи. 

         3. Общинският съвет и кметът предоставят и оповестяват на местната 

общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна 

информация, имаща отношение към дълга. 

         4. (доп. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№791 от 

Прот.№69/31.03.2011г.) Годишните разходи на общината за обслужване на 

дълга не могат да превишават 15 на сто от собствените приходи и общата 

изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението 

на бюджета на общината, с изключение на поет дълг по инструменти за 

усвояване средства от Европейските фондове. 

          5. (нова - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) Общинският съвет не 

може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след 

изтичането на 39 месеца от неговото избиране, с изключение на дълг, за който 

със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на т.4. 

6. (предишна т.5- Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) Общината ползва 

всички собствени приходи включително и извънбюджетните средства за 

изплащане на дългосрочния  дълг. 

          7. (предишна т.6 - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г., изм. с Реш.№147 

от Прот.№11/26.04.2012г.) Общината поема краткосрочен дълг при спазване 

реда и условията за погасяване, съгласно чл.5 от Закона за общинския дълг. 
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РАЗДЕЛ  ІІІ 

Съставяне на програмен бюджет 

 

Чл.15 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) Съставянето на програмен бюджет в частта за местните 

дейности за период три години напред се извършва в съответствие с 

националната бюджетна прогноза, стратегията на общината и данни, 

предоставени от служителите от Дирекция „Местни данъци и такси”. 

Чл.16 Всяка година, с актуализирането на стратегическите цели, се 

актуализира и бюджетната прогноза за три годишния период. 

Чл.17 (изм. с Реш.№45 от прот.№7/31.01.2008г., изм. с Реш.№229 от 

Прот. №23/30.10.2008г.) Съставената три годишна прогноза на бюджета за 

местните дейности се предоставя на Министерство на финансите в 

определените срокове.  

 

РАЗДЕЛ ІV 

Съставяне на проекта на общинския бюджет 

 

Чл.18 (1) Съставянето на проектобюджета на общината за следващата 

финансова година започва след актуализация на целите по стратегическия план 

на общината и в съответствие с приетите от Общинския съвет програми за 

развитие  при спазване на сроковете, определени с решенията на Министерския 

съвет за откриване на бюджетна процедура. 

          (2) Откриването на бюджетната процедура се извършва със заповед на 

Кмета на общината, с която се определя комисия за координиране на 

действията по бюджетния процес и работни групи по дейностите, финансирани 

чрез общинския бюджет. 

Чл.19 (изм. с Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) Кметът дава указания 

на второстепенните разпоредители с бюджетни средства за разработването на 

проектобюджет и срок за представяне в дирекция „Финансова и счетоводна 

дейност” на общината. 

Чл.20 (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета за 

следващата финансова година включва: 

           1. (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Преглед на местните 

данъци, такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, 

свързани с общинските приходи. 

           2. Формулиране на годишните цели  и задачи. 

           3. Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура. 

           4. Преглед и анализ на общинската собственост. 

(2) При разработването на проекта се вземат под внимание: 

 1. Приети през годината решения на Общинския съвет 

 2. Предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и 

публични обсъждания, като датата, мястото и часът на обсъждането се 

определят от Кмета на Общината и Председателят на Общинския съвет. 
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 3. (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№791 от 

Прот.№69/31.03.2011г.) Предложенията на кмета на общината, на кметовете на 

кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на второстепенни и от 

по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, на председателя на 

общинския съвет за дейността на общинския съвет, общинската 

администрация, на ръководителите на организации, получаващи субсидия от 

общинския бюджет. 

 (3) Проектобюджетът се съставя  въз основа на: 

 1. Бюджетната прогноза в съответствие с общо икономическите 

изисквания, очертаваща и параметрите на общинските приходи за следващата 

година. 

2. Видовете приходи, определени с чл.6 от Закона за общинските 

бюджети. 

3. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, 

финансирани чрез общинския бюджет. 

4. Стандартите за делегираните от държавата дейности. 

 5. Предложенията на съответните министерства за структурните промени 

в делегираните от държавата дейности при запазване самостоятелността на 

общинския бюджет. 

 6. Информацията от Министерството на финансите за очакваните 

постъпления от държавните трансфери от централния бюджет. 

 7. Задълженията по национални и регионални програми и проекти. 

 8. Задълженията по финансиране на общинския дълг. 

         (4) Кметът на Общината утвърждава бюджетен календар, който включва 

дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза 

на бюджетния процес. Копие от бюджетния календар се предоставя на 

председателя на общинския съвет, кметовете на кметства и ръководителите на 

бюджетни звена. 

Чл.21 (1) (изм. с Реш.№45 от Прот.№7/31.01.2008г.) При формиране на 

приходната част на общинския бюджет се залагат прогнозните разработки на 

общинската администрация за местните данъци и неданъчните приходи и 

определените със ЗДБРБ за съответната година бюджетни взаимоотношения на 

ДБ с общината. 

 (2) При формиране на разходната част на бюджета се залагат кредити за 

финансиране на местни и делегирани от държавата дейности. 

 1. Видовете делегирани от държавата дейности и стандартите за 

стойностната, количествената и качествената им оценка се определят ежегодно 

от Министерския съвет, както и размерът на средствата по общини. 

 2. Разработването на разходната част за местните дейности се базира на 

остойностяване на отделните видове общински услуги. 

 (3) В разходната част на общинския бюджет освен разходите за държавна 

дейност, Общинският съвет определя бюджетни кредити за финансиране на 

капиталовите разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по 

обслужването на общинския дълг. Плащането на главниците по общинския 

дълг се предвижда в частта за финансирането на дефицита. 



  

 7 

Чл. 22 (1) Ръководителите на бюджетните звена представят своите заявки  

в срокове, определени в бюджетния календар. 

          (2) Заявките за базисен, допълнителен и капиталов бюджет са: 

 1. Базисният бюджет обхваща разходите, необходими за поддържане на 

нивото и качеството на предоставените през плановата година услуги, но не по-

ниски от тези през текущата година. 

 2. Допълнителният бюджет обхваща разходите за разкриване и 

предоставяне нови дейности и услуги, както и разходи за повишаване на нивото 

и качеството на съществуващите услуги. 

 3. Капиталовият бюджет включва необходимите средства за основен 

ремонт на материалната база, придобиване на дълготрайни материални и 

нематериални активи придобиване на земя, които обезпечават дейността на 

бюджетните структури, финансирани от общинския бюджет. 

Чл.23 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) Длъжностните лица от дирекция „Финансова и 

счетоводна дейност” анализират предоставените проекти от ръководителите на 

второстепенните и от по-ниска степен разпоредители, проверяват 

законосъобразността на предвидените разходи и тяхната обоснованост и 

съставят макрорамката на проектобюджета. 

Чл.24 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) В срок, определен от 

Министерството на финансите за съответната бюджетна година, Кметът на 

общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на 

собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата 

субсидия за капиталови разходи, както и намеренията на Общината за поемане 

на общински дълг. Заявяването на намеренията за поемане на дълг се вписва в 

Централния регистър за общинския дълг, съгласно указания, издадени от 

Министъра на финансите. 

Чл.25 (изм. с Реш.№45 от Прот.№7/31.01.2008г., доп. с Реш.№791 от 

Прот.№69/31.03.2011г.) Кметът на Общината организира съставянето на 

окончателния проект на бюджета, на основата на определените със ЗДБРБ за 

съответната година бюджетни взаимоотношения, натуралните и стойностните 

показатели за делегираните от държавата дейности, окончателните разчети за 

местните данъци и такси и неданъчните приходи и разходите за местните 

дейности, при спазване на единната бюджетна класификация и го внася за 

разглеждане в Общинския съвет в срок до 30 работни дни след обнародването 

на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.  

Чл.25а. (нов - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) При неспазване на 

срока по чл.25 за периода след изтичането на срока до внасянето на 

проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща 

възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на 

общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския 

съвет. 

 

РАЗДЕЛ  V 

Обсъждане и приемане на бюджета 
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Чл.26 (1) (изм. с Реш.№ 229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Проектът за 

бюджет на Общината се предоставя на постоянните комисии към общинския 

съвет след обсъждане с кметове на населени места, ръководителите на 

второстепенни и от по-ниска степен разпоредители, организации, предоставящи 

публични услуги и с местната общност. 

  (2) Обсъждането на проектобюджета се извършва на два етапа: 

 1. През първия етап, който се извършва след обнародването на решението 

на Министерския съвет за откриване на бюджетна процедура за съответната 

година, националната прогноза за основните макроикономически показатели на 

прогнозата на общинската администрация за приходи и разходите, Кметът на 

общината чрез пресконференции и публикации в местните медии информира 

местната общност за целите, намеренията, приоритетите и основните 

показатели за нивото и качеството на общинските услуги за следващата година. 

Гражданите правят писмени и устни предложения  до Кмета на общината. 

 2. През втория етап обсъждането обхваща окончателния проект за 

бюджет, след обнародването на Закона за Държавния бюджет на Република 

България и постановлението за изпълнение на бюджета за съответната година. 

Окончателният проект по окрупнени показатели се поставя на определените 

места в сградата на Общината и кметствата. Най-малко 7 дни предварително в 

средствата за масово осведомяване, Кметът оповестява датата, мястото и часът 

на публичното обсъждане с местната общност. За постъпилите предложения 

при обсъждането се съставя протокол, който се прилага към проекта за бюджет 

при внасянето му за разглеждане и приемане от общинския съвет.    

Чл.27 Бюджетната комисия към общинския съвет обобщава становищата 

на постоянните комисии към него, на граждани, юридически и физически лица, 

на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване баланса 

между приходите и разходите. 

Чл.28 (изм. с Реш.№45 от Прот.№7/31.01.2008г.) Общинският бюджет се 

приема от общинския съвет по пълна бюджетна класификация, разработен по 

функции и дейности, както и по основни групи разходи, в сроковете, 

установени в Закона за общинските бюджети. 

Чл.29 Решението на общинския съвет за приемането на бюджета 

включва: 

 1. основания; 

 2. обем на приходната част, в т.ч. разпределен по видове приходи; 

 3. обем на разходната част, в т.ч. разпределен по бюджетната 

класификация по функции, групи и дейности; 

 4. списък на инвестиционните разходи /капиталов бюджет/; 

 5. план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове; 

 6. приоритети на разходите; 

 7. (изм. с Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) максимален размер на 

общинския дълг, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 

годината и максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 

година;  

 8. лимити за разходи със социално предназначение; 

 9. допълнителни условия или изисквания; 
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10. правомощия на Кмета на Общината.  

11. (нова - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) списък с второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити; 

12. (нова - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) бюджетни сметки на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

Чл.30 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№791 от 

Прот.№69/31.03.2011г.) До внасянето на проекта на общинския бюджет в 

общинския съвет се осигурява месечно финансиране както следва: 

 1. на делегираните от държавата дейности - в размер на утвърдените 

държавни трансфери със ЗДБРБ за съответната година. 

 2. на местните дейности – в размер на 1/12 част от отчета на разходите за 

предходната година. 

Чл.30а. (нов - Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) След внасяне на 

проекта за общинския бюджет в общинския съвет от кмета на общината 

разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се 

извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на 

делегираните от държавата дейности - при условията на чл.30, т.2. 

Чл.31 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) Директорът на дирекция „Финансова и счетоводна 

дейност” представя приетият от общински съвет бюджет в областните 

поделения на Сметната  палата и в Министерството на финансите в срок до 

един месец след приемането му от общинския съвет.  

Чл.32 Приетият общинският бюджет се разпределя по месеци и се 

утвърждава от Кмета на Общината. 

Чл.33 (изм. с Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) Когато общинският 

бюджет не е приет в указаните със Закон за общинските бюджети срокове, за 

периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на 

общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не 

се изпаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на 

председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, 

след като общинският съвет приеме бюджета на общината.  

 

РАЗДЕЛ VI 

Изпълнение на бюджета 

Чл.34 Изпълнението на общинския бюджет започва от 1 януари и 

приключва на 31 декември. 

Чл.35 (1) (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Изпълнението на 

общинския бюджет се организира от Кмета на Общината чрез финансовия 

отдел, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и кметовете на 

кметства. 

           (2) (изм с Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) Общинският съвет с 

решение определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 

бюджетната година. 

Чл.36(1) Събирането на собствени приходи в общинския бюджет се 

извършва от общинската администрация, освен в случаите, в които със закон е 

предвидено друго.  
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          (2) Кметът на общината със заповед определя длъжностни лица, които 

упражняват контрол по събираемостта на местните приходи, определени с 

наредбите на общинския съвет. 

Чл.37 Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на 

постъпилите приходи по банковата сметка. 

Чл.38 (изм. с Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.) До 20 дни след 

приемането на бюджета на общината и бюджетните сметки на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити от Общинския съвет, кметът на общината 

определя правата, отговорностите и задължения на второстепенните 

разпоредители. 

Чл.39 (1) При временен недостиг на средства за финансиране на местните 

дейности след решение на Общинския съвет могат да се ползват временни 

заеми от: 

 1. извънбюджетни средства и фондове на общината; 

 2. банки и други финансови институции; 

 3. други източници. 

 (2) Заемните средства се възстановяват в срокове, определени от 

общинския съвет в рамките на бюджетната година. 

Чл.40 (1) Кметът на Общината представя сборен отчет по единната 

бюджетна класификация и анализ за изпълнението на бюджета за първото 

шестмесечие на Общинския съвет. Местната общност се информира чрез 

публикации на отчета в местния и регионален печат и експониране на 

определените места в сградата на общината. 

  (2) Кметовете на кметства предоставят информация за текущото 

изпълнение на разходите за първото шестмесечие пред местната общност чрез 

срещи по населени места или експониране на отчета на подходящо място в 

сградата на кметството. 

Чл.41 (изм. с Реш.№791 от Прот.№69/31.03.2011г.)  При изменение на 

макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности, 

преизпълнение на приходите или други обстоятелства, Кмета на Общината 

внася предложение за актуализация на бюджета в Общинския съвет, в 

сроковете, определени в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

 Промени в размера на бюджетните взаимоотношения с централния 

бюджет се извършват при условия и по ред, определени  със Закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната година. 

Чл.42 (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.)  Кметът на Общината 

ограничава или спира финансирането на веществената издръжка на 

второстепенни и от по-ниска степен разпоредители и дейности, при установени 

нарушения на финансовата дисциплина до отстраняването им. 

Чл.43 След решение на Общинския съвет, кметът на Общината може да 

извършва следните промени през финансовата година: 

 1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата 
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за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от 

държавата дейности. 

 2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една 

дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й 

размер в частта за местните дейности. 

 3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

 

РАЗДЕЛ VІI 

Отчитане  и контрол на бюджета 

 

Чл.44 (1) (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 

от Прот.№11/26.04.2012г.) Второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити изготвят всеки месец отчет за касовото изпълнение на бюджета и 

извънбюджетните сметки /форма 15Б/ и го представят в срок до втория работен 

ден на следващия месец в дирекция „Финансова и счетоводна дейност”. 

  (2) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвят и 

представят в сроковете по ал.1 тримесечни и годишни отчети за касовото 

изпълнение на бюджета си. 

Чл.45 (изм. с Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) Служителите от 

дирекция „Финансова и счетоводна дейност” изготвят сборни месечни, 

тримесечни  и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и 

извънбюджетните сметки въз основа на отчетите на второстепенните 

разпоредители и дейности, финансирани пряко от общината и ги представя в 

Министерството на финансите и Сметната палата в определените от 

ведомствата срокове. 

Чл.46 (1)  Тримесечно се изготвя анализ за изпълнението на бюджета. 

  (2) За нуждите на анализа се използват периодичните и годишните 

счетоводни отчети за касовото изпълнение на бюджета, както и допълнителна 

информация по форми и съдържание, определена от съответните органи. 

 (3) Анализът на приходите обхваща особеностите на отделните 

приходоизточници и възможностите за увеличение на местните приходи, като 

се използват данни за: 

  1. икономическата база на Общината; 

  2. приходната база; 

  3. фактическата събираемост на приходите. 

 (4) Анализът на разходната част на бюджета се извършва съобразно 

бюджетната класификация на разходите по видове /параграфи/, по дейности 

групи и функции. 

 (5) Качественият анализ на плана и отчета на общинския бюджет се 

извършва по специфични показатели в следните направления: 

  1. показатели за вложени ресурси; 

  2. показатели за ефективност; 

  3. показатели за ефикасност. 

 (6) Анализът на общинския бюджет отразява въздействието на 

националните и местните макроикономически условия и промените в 

данъчното законодателство върху местните приходи и местните разходи. 
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Чл.47 (1) Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за 

първото полугодие се внася за разглеждане в общинския съвет от Кмета на 

Общината или упълномощено от него лице. 

  (2) (доп. с Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Отчетът за изпълнението 

на бюджета на Общината за предходната година се внася от Кмета на 

Общината в общинския съвет и се приема от същия преди приемането на 

бюджета за плановата година. Кметът внася в Общинския съвет и отчет за 

изпълнението на общинския дълг като неразделна част от отчета за 

изпълнението на бюджета. 

 (3) Тримесечните и годишните отчети за изпълнението на бюджета се 

заверяват от Сметната палата и се представят в Министерството на финансите. 

Чл.48 Отчетите за изпълнението на бюджета се оповестяват в подходяща 

форма пред местната общност чрез публикации в печатни медии, радио и 

телевизионни предавания и в интернет страницата на Общината. 

 

РАЗДЕЛ VІІI 

 Извънбюджетни средства 

 

Чл.49 Извънбюджетни са всички средства, които се събират и разходват 

по силата на закон. 

  Чл.50 Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез фондове и 

извънбюджетни сметки с приходна и разходна част, които се съставят в 

съответствие с единната бюджетна класификация. 

Чл.51 Ежегодно, едновременно с приемане на бюджета на Общината, 

общинският съвет утвърждава и приходно-разходните сметки на 

извънбюджетните сметки и фондове.  

Чл.52 В случаите, когато общинския бюджет не е приет, 

извънбюджетните сметки се приемат до края на месец януари. 

Чл.53 Периодичните и годишни отчети на извънбюджетните сметки и 

фондове се съставят и представят заедно с отчетите за касовото изпълнение на 

бюджета. 

Чл.54 Отчетите за изразходваните извънбюджетни средства се обсъждат 

и приемат от общинския съвет успоредно с отчета за изпълнение на бюджета. 

 

РАЗДЕЛ IX 

Общински дълг 

 

Чл.55 (отм., нов с реш. №611 от прот. №35/22.12.2005г.) Условията и 

редът за поемане на общински дълг, издаването на общински гаранции, както и 

видовете общински дълг се уреждат при спазването на Закона за общинския 

дълг. 

Чл.56 (отм., нов с реш. №611 от прот. №35/22.12.2005г.) (1) Кметът на 

Общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен 

общински дълг и го предлага за обсъждане от местната общност при спазване 

на следните изисквания: 
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1. Отправя се публична покана за обсъждане на местната общност, която 

се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на табло в 

Информационния център в сградата на Общината, един месец преди 

разглеждането на предложението от Общински съвет. 

2. Поканата до местната общност съдържа: 

- пълното описание на проекта, за който ще се поема  общински дълг; 

- подробно описание на всички финансови параметри на проекта – цели, 

стойност, начин на финансиране и на обезпечаване; 

- датата, часът и мястото на обсъждане на проекта. 

3. Публичното обсъждане се провежда на седмия ден след публикуване 

на обявата, ако той е почивен, на следващия работен ден.  

4. (изм. с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) За изразените становища 

и мнения и постъпили предложения от гражданите се съставя протокол. Кметът 

на общината представя на публично обсъждане идеята на проекта, неговата 

обществена значимост, икономически параметри и определя служител, който 

ще изготви протокола от обсъждането.                                      

(2) В съответствие с изискванията на чл.14 от Закона за общинския дълг, 

Кметът на общината внася предложение за поемане на дългосрочен общински 

дълг за обсъждане и одобряване от Общински съвет, придружено с протокола 

от публичното обсъждане с местната общност. 

(3) (нова - Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Поемането на 

краткосрочен дълг се извършва при условията на чл. 5 от Закона за общинския 

дълг. Предложението за поемане на краткосрочен  дълг следва да е придружено 

с описание финансовите параметри на дълга – размер, срокове за усвояване, 

лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху 

бюджета на общината. 

Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез 

краткосрочен дълг и го предлага за обсъждане пред местната общност при 

спазване следните изисквания: 

1. Отправя се покана за публично обсъждане, която се публикува в един 

местен или регионален вестник и се поставя на табло в Информационния 

център в сградата на общината, един месец преди разглеждането на 

предложението от Общински съвет. 

2. Поканата съдържа: пълното описание на проекта, за който ще се поема 

общински дълг, подробно описание на всички финансови параметри – 

стойност, начина на финансиране и на обезпечаване, датата, часът и мястото на 

обсъждане на проекта. 

Публичното обсъждане се провежда на седмия ден от публикуване на 

обявата, ако той е почивен – на следващия работен ден. 

  Кметът на общината представя на публичното обсъждане идеята на 

проекта, неговата обществена значимост, икономически параметри и определя 

служител, който ще изготви протокола от обсъждането.     

(4) (нова - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Общински дълг чрез 

безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до 
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възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от 

Европейския съюз. 

Безлихвените заеми се отпускат и възстановяват по ред и в срокове, 

определени с акт на  Министерски съвет. 

(5) (нова - с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Общински гаранции  

Гарантирани от общината дълг са всички финансови задължения, за които 

с решения на Общински съвет са издадени гаранции от името и за сметка на 

общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг. 

Редът и условията за предложенията за вземането на решения за издаване 

на общински гаранции са регламентирани в Глава VІ на Закона за общинския 

дълг. 

Чл. 56а. (нов - Реш.№147 от Прот.№11/26.04.2012г.) Разпоредбите на чл. 

56, ал.1 и ал.2 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за 

погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка 

или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.  

Чл. 57 (нов - Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Общината води, 

съхранява и предоставя информация на Министерство на финансите за 

състоянието на общинския дълг в уеб-базирано приложение - Централен 

регистър за общинския дълг по ред, начини и срокове, определени в Указания 

по прилагане Наредба №Н-19/15.12.2006г. за определяне обхвата на 

информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и 

предоставят на министерството на финансите за поетия от тях дълг в 

съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското 

законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния 

сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й в 

следните подрегистри: 

- подрегистър за емитираните общински ценни книжа; 

- подрегистър за заемите, предоставени на общината; 

- подрегистър за издадените общински гаранции; 

- финансови активи, притежавани от общината; 

- намерения за поемане на нов дълг; 

- документи.  

 

РАЗДЕЛ X (отм., нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) 

Организация на системата за финансово управление и контрол и 

вътрешния одит 

 

Чл.58 (отм., нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) /1/Финансовото 

управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на общината 

и осъществяван от ръководството и служителите й. 

Осъществява се чрез Система за финансово управление и контрол, 

създадена в изпълнение на Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, при спазване методическите насоки, указания и наредби по 

прилагането му. 

(2) Системата за финансово управление и контрол е утвърдена и въведена 

в действие със заповед на Кмета на общината, включваща политики и 
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процедури, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на Община Горна 

Оряховица ще бъдат постигнати чрез: 

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори 

- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация 

- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите 

- опазване на активите и информацията 

(3) За поддържането и актуализацията на системата е отговорен 

финансовият контрольор на общината. 

(4) Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни  

кредити към общината осигуряват изграждането, развитието и 

функционирането на системи за финансово управление и контрол, при спазване 

изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор, методическите насоки и указания от първостепенния разпоредител  в 

съответствие  със спецификата на ръководените от тях организации. 

Чл.59 (отм., нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Системата за 

финансово управление и контрол на Община Горна Оряховица включва 

дейностите, процедурите по детайлното им изпълнение, отговорните 

служители, както и съответните контролни дейности, създадени да дадат 

разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници. 

 (1) Контролните дейности включват: процедури за разрешаване и  

одобряване, разделяне на отговорностите, система на двоен подпис, която не 

разрешава поемането на задължение или извършване на разход без подписите 

кмета на общината и главния счетоводител, процедури за пълно, вярно, точно и 

своевременно осчетоводяване на всички операции, процедури по управление на 

човешките ресурси, правила за документиране на всички дейности, правила по 

разработване, отчитане и контрол на документи и финансови средства по 

проекти, финансирани от Европейските фондове, процедури по анализ на 

рисковете  в общината, предварителен контрол.             

  (2) Предварителният контрол в Община Горна Оряховица се осъществява 

от финансовия  контрольор съгласно утвърдените от кмета Вътрешни правила 

за предварителен контрол. 

Чл.60 (отм., нов Реш.№229 от Прот. №23 /30.10.2008г.) Мониторингът на 

финансовото управление и контрол се осъществява чрез текущо наблюдение  и 

вътрешен одит. 

 Чл. 61 (нов - Реш.№229 от Прот.№23/30.10.2008г.) Текущото наблюдение 

се осъществява от комисия за вътрешно финансов контрол  в състав, утвърден 

от Кмета на общината. Дейността  й  е регламентирана в т.3.7 „Наблюдение, 

преглед на процедури, дейности и операции, докладване ефикасността и 

ефективността” на Системата за финансово управление и контрол на общината. 

Чл. 62 (нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) Вътрешният одит е 

независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, 

чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти, подпомагаща общината за 

постигане на целите й, като: 

- идентифицира и оценява рисковете 

- оценява адекватността и ефективността на системата за финансово 

управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и 
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управлението на риска, съответствието със законодателството, вътрешните 

актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и 

оперативна информация, изпълнението на задачите и постигането на целите и 

дава препоръки за подобряване дейностите в общината. 

Чл. 63 (нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) Вътрешният одит се осъществява от вътрешни одитори 

от сектор „Вътрешен одит”. 

Ръководителят на вътрешния одит и одиторите имат право: 

- на свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи 

на общината във връзка с осъществяването на одитната дейност. 

- на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според 

нивото им на достъп, както и до всички документи, включително и електронни, 

които се съхраняват в общината и са необходими за осъществяване на одитната 

дейност 

- да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, 

становища, документи и друга информация, необходима във връзка с одитната 

дейност. 

Чл.64 (нов - Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г., изм. с Реш.№147 от 

Прот.№11/26.04.2012г.) (1) Кметът на общината представя до 31 март всяка 

година на министъра на финансите информация във формата на доклад за 

функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите 

за финансово управление и контрол, включително за второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити към общината за предходната година, по 

реда на Наредбата по чл. 8 ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор 

(2) Годишният доклад и въпросник по финансовото управление и контрол 

се изготвят от финансовия контрольор. 

(3) За дейността по вътрешен одит, ръководителят на вътрешния одит 

изготвя и представя на кмета на общината до 20-ти февруари на следващата 

година обобщен годишен доклад по реда на чл. 40 от Закона за вътрешния одит 

в публичния сектор. 

(4) Ръководителят на вътрешния одит изпраща изготвения доклад на 

министъра на финансите в срок до 28 февруари на следващата година. 

 

 

РАЗДЕЛ ХI 

Административно-наказателни разпоредби 

 

Чл.65 (промяна в номерацията с Реш.№229 от Прот. №23/30.10.2008г.) /1/ 

За нарушаване на разпоредбите на тази наредба виновните лица се наказват с 

глоба до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. 

 (2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от комисията за 

вътрешен финансов контрол, а наказателните постановления се издават от 

Кмета на Общината или упълномощеното от него длъжностно лице. 
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 (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

Заключителни разпоредби 

 

 §1. Наредбата се приема на основание чл.22(1) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.9а от Закона за общинските 

бюджети. 

 §2. Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на  

общинския бюджет в Общината Горна Оряховица е приета с Решение № 140 на 

Общински съвет, Протокол№ 10 от 20.05.2004г.  

 §3. Наредбата влиза в сила  7 дни от публикуването й.  

 §4. (нов – Реш.№45 от Прот.№7/31.01.2008г.) Настоящите промени влизат 

в сила от 01.01.2008г. 


