
ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба №10

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
(приета с Решение № 185  по  Протокол № 27 от 14.12.2013 година, изменена и

допълнена с Решение № 134 по Протокол № 13 от 27.10.2016 г. и Решение № 340 по
Протокол № 30 от 23.05.2018 г.)

§ 1. в чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал.1 се изменя така:

 „(1) 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 и други законови разпоредби, приети от Народното
събрание, относно събиране на приходите и извършване на разходите за делегираните
от държавата дейности и за местни дейности за съответната бюджетна година, 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 Закона за
публичните финанси и други законови разпоредби, приети от Народното събрание,
относно събиране на приходите и извършване на разходите за делегираните от
държавата дейности и за местни дейности за съответната бюджетна година.“.

2. Създава се нова алинея 2:
„(2) До приемане на общинския бюджет, Общинският съвет приема:

1. разпределение на преходните остатъци от предходната година за държавни
и местни дейности

2. план на собствените приходи
3. план на разчетените трансфери от Централния бюджет
4. разчет на разходите за държавни дейности за съответната бюджетна година
5. разчет на разходите за местни дейности за съответната бюджетна година
6. разчет на разходите за дофинансиране за съответната бюджетна година
7. разчет на средствата за финансиране на капиталови разходи
8. индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
9. разчет за целеви разходи и субсидии за съответната година
10. лимити за разходи за съответната година
11. инвестиционна програма
12. актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за

следващите три години.“.
         3. Създава ново Приложение 1а към чл. 34, ал.2
„Приложение № 1а към чл. 34, ал. 2

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ
ДО ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

1. Разчетите да се публикуват на страницата на Община Завет.

2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните
показатели и разчети на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се
предоставя на участващите в обсъждането.



3. В местен (регионален) вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото и
дневния ред на публичното обсъждане на разчетите до приемане на общинския
бюджет.

4. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко 7 (седем) дни преди
провеждането му.

5. Становища и предложения по разчетите до приемане на общинския бюджет могат да
се предоставят в деловодството на общинската администрация не по-късно от два дни
преди провеждане на публичното обсъждане.

6. За постъпилите предложения по т. 5 и предложенията, направени по време на
публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от разчетите до
приемане на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на общинския
съвет.

3. Досегашната ал.2 става ал.3.

Преходни и заключителни разпоредби

§.2 Наредбата влиза в сила от 01.01.2023 г.


