Проект
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 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 ПЛОВДИВ,
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 407, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ
№ 20 ОТ 13.11.2013 г.
ВНОСИТЕЛ: инж. ИВАН ТОТЕВ – К М Е Т
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в
законоустановения срок от 30 (при изключителни случаи и изрично посочване на
причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да
определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни) дни, Община Пловдив чрез
настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта
на Наредбата на е-таil адрес: natalia_delcheva@plovdiv.bg и v_chavdarova@plovdiv.bg
или в деловодството на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1.
МОТИВИ
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 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 ПЛОВДИВ

І. Причини, които налагат приемането на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Пловдив е изменението и допълнението на
Закона за публичните финанси.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и
допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Пловдив са спазени принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост,
откритост,
съгласуваност,
субсидиарност,
пропорционалност и стабилност.
1. Принцип на необходимост: необходимост от съответствие на
подзаконовия нормативен акт (наредбата) с изменения и допълнен
Закон за публичните финанси;
2. Принцип на обоснованост: изменение и допълнение на Закона за
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публичните финанси;
3. Принципите на предвидимост и откритост: за отделните етапи на
бюджетния процес – съставяне, приемане, изпълнение и приемане
на отчета са поставени конкретни срокове, с което се постига
бюджетна прозрачност и публичност, с публичното обсъждане на
проекта на бюджета се осигуряват условия за увеличаване на
достъпа до бюджетна информация;
4. Принцип на съгласуваност: след съставянето на проекта на
бюджет, същият се обсъжда публично от местната общност;
5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет се
извършва от бюджетните специалисти на общинската и районната
администрации и бюджетните звена при отчитане на съответните
натурални показатели и пълно съответствие с приходната част.
ІІ. Цел на Наредбата
Да определи процедурата, ролите и компетентностите на участниците в
бюджетния процес в отделните му етапи – съставяне, приемане, изпълнение
и приемане на отчета.
ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагане на измененията в Наредбата е/не е необходимо разходването
на бюджетни средства.
ІV. Очаквани резултати
Пълно съответствие със Закона за публичните финанси, оптимизиране на
планирането и управлението на публичните финанси в Община Пловдив,
създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на
разходните отговорности на общината със стабилни приходоизточници и
ефективен граждански контрол.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменение на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Пловдив е в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското
законодателство.
В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна
оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на
официалната страница на Община Пловдив на 14 ОКТОМВРИ 2016
ГОДИНА.
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С публикуването на проекта са прикачени и документите,
съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 1 от Закона
за публичните финанси и във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от
ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл.
75, 76, 77 и 79 от АПК.
Фактически основания: необходимост от съответствие на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Пловдив като подзаконов нормативен акт
със Закона за публичните финанси.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на 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 Пловдив както следва:
§ 1. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се
променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на
друг закон или на акт на Министерския съвет.”
§ 2. В чл. 28 се създава ал. 2:
„(2) Кметът на Община Пловдив изпраща проекта на бюджет
на Общината за съгласуване от министъра на финансите в случаите,
когато Община Пловдив е в хипотезата на чл. 130а и следващите от
Глава осма „а” от Закона за публичните финанси.
§ 3. Чл. 31 се изменя така:
„Чл. 31. В рамките на срока по чл. 84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси се провежда публичното обсъждане на проекта
за бюджет за съответната година.
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 3:
а) в т. 1 числото „5” се заменя с „15”;
б) в т. 2 числото „30” се заменя с „50”.
1. Създава нова ал. 5:
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„(5) При разглеждане от Общинския съвет на бюджета на
Община Пловдив се обсъжда и становището на министъра на
финансите по проекта на бюджета на Общината в случаите, когато
Община Пловдив е в хипотезата на чл. 130а и следващите от Глава
осма „а” от Закона за публичните финанси.
Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 5. Създава се Раздел VІІ „а” с чл. 48а:
„Раздел VІІ „а”
Общини с финансови затруднения
Чл. 48а. В случаите, когато Община Пловдив е в хипотезата на
чл. 130а и следващите от Глава осма „а” от Закона за публичните
финанси се прилагат разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за
публичните финанси (откриване на процедура за финансово
оздравяване, изготвяне и изпълнение на план за финансово
оздравяване, ползване на временен безлихвен заем за изпълнение на
плана за финансово оздравяване и предсрочно прекратяване на
процедурата за финансово оздравяване).
§ 6. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на Община Пловдив изготвя годишния отчет за
изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет,
придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна
година го внася за приемане от Общински съвет – Пловдив. В
случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на
годишния отчет на Община Пловдив, кметът на Общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на
Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на
общината.”
§ 7. В чл. 50 ал. 3 се изменя така:
„(3) В седемдневен срок от внасяне на отчета за изпълнението
и приключването на общинския бюджет за разглеждане от
Общински съвет – Пловдив, Председателят на Общинския съвет
публикува обява на интернет страницата на Общината и в местен
ежедневник, съдържаща датата, мястото и дневния ред за
провеждане на обсъждане на годишния отчет.”
§ 8. В чл. 52 се прави следното изменение:
Изразът „не по-късно от 31 декември на годината” става „не
по-късно от 30 септември на годината”.
Преходни и заключителни разпоредби
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§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на 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 Пловдив се приема от Общинския съвет на основание
чл. 81, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Пловдив , приета с Решение № ……, взето с протокол
№ ……. от ……………. г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от
датата на приемането й.
§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община
Пловдив.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Пловдив , е приета с Решение № ......, взето с протокол № .....от .................
година.
П р и л о ж е н и е:
1. Частична оценка за въздействие
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