
М О Т И В И

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 Решения № 134 по Протокол № 13 от 27.10.2016 г. и Решение № 340
по Протокол № 30 от 23.05.2018 г. и Решение № 164 по Протокол № 17 от 31.03.2021 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:

 Необходимостта от Промяна в Наредбата се налага във връзка с приетия Закон
за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., обнародван в ДВ бр.
104 от 30.12.2022 г., както и във връзка с прилагането на чл. 98, ал.1 от Закона за
публичните финанси, който гласи, че в случай, че до началото на бюджетната година
държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на
общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в
размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година,
и при спазване на фискалните правила по реда на този закон. Посочените нормативни
уредби са на национално ниво и е налице необходимост от съобразяването на
общинската такава с посочените разпоредби.

Предвидените правила в приетия горепосочен закон налагат спешно  изменение
на Наредбата, за да може тя да бъде в съответствие със закона и законосъобразно
Община Завет да извършва всички предвидени действия в закона без да допуска
закононарушение и предвид изключително кратките срокове  предвидени  в
горепосочения закон, срокът за подаване на предложения и становища е 14 дни от
публикацията на проекта на Наредбата 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

  Цели:

Синхронизиране на Наредбата със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022
г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. Цели се
още даване на възможност да се разходват законосъобразно публичните средства на
общината, в случаите когато няма приет държавен бюджет.



Финансови средства:

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

Очаквани резултати:

Привеждане на местната подзаконова уредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022г. Осигуряване на възможност да се разходват
законосъобразно публичните средства на общината, в случаите когато няма приет
държавен бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на
Общински съвет Завет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Завет, не въвежда изисквания, произтичащи от
правото на Европейския съюз. Не се транспонират норми от европейското
законодателство и не се приемат мерки по прилагането на регламенти.

Правни основания:

Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка чл. 76, ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, чл.
26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от Закона за прилагане
на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022  г.,
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и с чл. 98, ал. 1 от
Закона за публичните финанси
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