
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До  

Общински съвет  

гр. Горна Оряховица  

  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Приемане на Наредбата 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, 

съгласно чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание предложение за приемане на 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 (Приложение №1) и Мотиви към настоящия проект на 

наредба (Приложение №2). 

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

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

считано от 01.01.2014г. Наредбата е разработена при спазване на принципите, правилата и 

процедурите по същия закон. Разпоредбата на §122 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за публичните финанси изисква процедурата по съставянето на бюджета и 

разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014г. да бъде проведена по 

правилата на този закон. 

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 

считано от 01.01.2014г. да бъде отменена Наредбата за условията и реда за съставяне, 

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

общинските бюджети, приета с Решение на Общински съвет №140 от Протокол 

№10/20.05.2004г. 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Горна Оряховица реши: 

 1. Приема 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. 

   

 

 

Внася предложението: 

Инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 


