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ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, 
ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ. 

 С Решение № 185 от 14.12.2013 г. на Общински съвет гр.Завет е приета Наредба 
за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет. С Решение № 134 по Протокол № 13 от 27.102.2016 г. на Общински 
съвет гр.Завет е изменена и допълнена Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет.  

 Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: 

 В деловодството на Община Завет е постъпил окончателен одитен доклад на 

Сметна палата № 0200302316 с входящ № УД-02-17-317/07.11.2017г. за извършен одит 

за съответствие при финансовото управление на Община Завет за периода от 01.01.2014 

г. до 31.12.2015 г. В доклада са установени непълноти и неточности в текстовете на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 

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

бюджета на Община Завет, както и това, че същата не е актуализирана, което налага да 

бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 

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

Община Завет. 

 Цели: 

 С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет, се цели синхронизиране на направените изменения и допълнения на 
Закона за публичните финанси. 

 Финансови средства: 

 За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

 Очаквани резултати: 

 С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще 
бъде преведено в съответствие – местната подзаконова уредба с разпоредбите на 
нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната 
политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на 
Община Завет. 

 
 



Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя 

 Правни основания: 

 Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.76, ал. 3, чл.79, ал. 1, чл. 80 от Административно-процесуалния 
кодекс във връзка с чл. 10, ал. 2, чл.11, ал.3, чл.26, ал.3 и ал. 5 и чл.28 от Закона за 
нормативните актове във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси. 
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