
МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Главиница (приета с Решение №243 от протокол №27/27.12.2012г. на Общински съвет 

гр.Главиница, изм.и доп. с решение №188 от протокол №25/28.02.2017г. )  

 

/съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА/ 

 

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница  

Правни основания:  

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;  

чл. 84, ал. 6 и чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси 

чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл.19, чл.20, чл.26 и 

чл.28 от ЗНА 

чл.75, 76, 77 и 79 от АПК. 

 

Съгласно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, кметът на общината представя 

проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на 

обсъждането най – малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните 

средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 

общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския 

съвет заедно с окончателния проект на бюджет.  

Съгласно чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, председателят на общинския съвет организира публично 

обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета , като оповестява 

датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в 

местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 

общинския съвет.  

Към настоящия момент е въведена извънредна епидемична обстановка до 31.01.2021г., съгласно 

Решение на МС №855/25.11.2020 г. Въведени са и временни ограничителни мерки от МЗ с цел 

овладяване разпространението на COVID-19 до 31.01.2021г. В тази връзка е трудно да се 

прогнозира какви ще бъдат действащите ограничения и забрани към датата на подготовката и 

планираното обществено обсъждане на проекта за бюджет и на годишния отчет за изпълнението на 

бюджета.  

Друг мотив налагащ допълваното на Наредбата е разпоредбата на чл.108 от ЗДБРБ за 2021г., 

обнародван в ДВ бр. 104/08.12.2020г., който гласи „през 2021г. срокът по чл.84, ал.4 от ЗПФ за 

внасянето от кмета в общинския съвет на окончателния проект на бюджета на общината, 

индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз и прогнозите по 

чл.82, ал.3 от същия закон се удължава с 25 работни дни.  

С измененията в ЗМСМА (ДВ бр.107/18.12.2020г.) се въвежда задължение на общинския съвет 

при приемане на бюджета на общината да одобрява разходи по показатели на кметствата и населени 

места с кметски наместници в рамките на общия бюджет, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за 

публичните финанси.  

 

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата  

Синхронизиране на текстовете от Наредбата с горепосочените нормативни актове.  

 

 



 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

Очакваният резултат от изменението на Наредбата е възможността да се спазят законовите 

срокове и процедури при приемането на бюджета и годишния отчет за изпълнението на бюджета, 

при невъзможност за присъствено публично обсъждане. 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница е в съответствие с нормативните актове 

от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

Съгласно  чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение  второ от (ЗНА), чрез публикуване на 

настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Главиница, на заинтересованите страни се предоставя 14-

дневен срок, считано от деня на публикуване, за предложения и становища по предложения 

проект.  

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА по 

следните причини:  

- Във връзка с разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 108  от  

Закона за държавния  бюджет на Република България за 2021г, срокът за внасяне на проекта на 

бюджет за 2021г. изтича на 15 февруари 2021г. Предвид въведената извънредна епидемична 

обстановка и временните ограничителни мерки, с цел овладяване разпространението на COVID-19, 

е невъзможно да се прогнозира какви ще бъдат ограниченията към датата на публичното обсъждане 

и дали ще бъде възможно присъствено обсъждане – единствената предвидена форма на обсъждане, 

съгласно  действащата 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 

Главиница. Това налага да се предвиди възможност и за дистанционно обсъждане на бюджета, 

предложена в проекта за изменение на наредбата, за да се гарантира спазването на законовия срок 

за провеждане  на публичното обсъждане.  

- В Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020г. беше обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С измененията се 

въвежда задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината да одобрява 

разходи по показатели на кметствата и населени места с кметски наместници в рамките на общия 

бюджет, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по 

реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните финанси.  

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството  на  

Общинска администрация – Главиница,  гр. Главиница, ул. Витоша 44, както и на електронния 

адрес на общината: obshtina@glavinitsa.bg  

 

 

……….пп…….. 

Неждет Джевдет 

/Кмет на Община Главиница / 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg

