ПРОЕКТ:
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Каварна
§ 1. В чл. 8, ал.7 думите „Община Каварна“ се заменят с „кмета на
общината“.
§ 2. В чл.13 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
акт на Министерския съвет.
§3.В чл.16 ал.2 отпада
§ 4.В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3се отменя
2. Създава се ал.5 и 6
(5) Ако общината е в процедура по финансово оздравяване кметът
изпраща проекта на бюджет на Община Каварна за съгласуване от
министъра на финансите
(6) В рамките на срока по ал. 4 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 в Наредбата за реда
и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община
Каварна. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася
в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета
§ 5.В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При разглеждането от общински съвет на бюджета на общината, ако
общината е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и
становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на
общината.“
3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8,

9, 10 и 11.
4. Създава се ал. 12:
„(12) В случай на превишение по обективни причини на
първоначално утвърдените от Общинския съвет Каварна размери на
показателите по ал. 3, т. 1, 2 и 7 общински съвет може да приеме решение
за изменение и допълнение на решението за приемане на бюджета, като
утвърди и конкретна програма с мерки.“
§6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думите „по чл. 18, ал. 3, т. 2 и т. 3“ се заменят с „по чл.
18, ал. 3, т. 1 и т. 2“;
2. Създава се нова ал.7

В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в
изпълнение на нормативен акт, кмета на общината има право служебно да
изменя показателите по чл.18, ал.3, т.1 и т. 2
3.Досегашната ал.7 става ал.8
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и т. 5:
„4. спазването на фискалните правила и правилата по настоящата
наредба и на другите условия по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
5. изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл.130е, ако
общината е в процедура на финансово оздравяване.“
2. В ал.2 се прави следното допълнение:
След текста „ал. 1“ се добавя текста „т.1, 2 и 3“.
3.Създава се нова ал.3
Информацията по ал.1, т 2 и 3 се представя обособено от информацията по
ал.1, т 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра
на финансите“.
4.Досегашната ал.3 става ал.4
5. Създава се ал. 5:
(1).В срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на
условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на
предходната година.
(2) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се прилага
процедурата по Глава осма "а", Раздел ІІ от ЗПФ
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението
на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в
срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от
общинския съвет.В случаите, когато Сметната палата извършва финансов
одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата

за заверка на годишния финансов отчет на общината.Ако към датата на
внасяне за приемане на годишния отчет, одитното становище на Сметна
палата не е връчено то се внася в общинския съвет от кмета на общината в
30 дневен срок от неговото връчване.“
2 ал. 3 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември”

МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Каварна, приета с решение на Общински съвет –
Каварна №2/22.01.2014г.

1. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейностии за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна, приета
с решение на Общински съвет – Каварна №2/22.01.2014г. са във връзка с
направени изменения в Закона за публични финанси, обнародвани в ДВ
бр.43/07.06.2016г.
2. Цели, които се поставят:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Каварна, приета с решение на Общински съвет –
Каварна №2/22.01.2014г. има за цел спазване на принципите за управление
на публичните средства, спазване на бюджетната дисциплина и
съответствие на местната подзаконовата нормативна уредба с
изискванията на Закона за публичнитефинанси.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Каварна, приета с решение на Общински съвет – Каварна №2/22.01.2014г.
не изискват финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
С приемането на промени на действащата към момента Наредба,
местната подзаконовата нормативна уредба ще бъде приведена в
съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен ЗПФ (Закон за публичните финанси).
С промените се очаква да се постигне по-голяма публичност и прозрачност
при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на
възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната
политика на община Каварна.
Ще се постигне по-кратък срок за приемане на годишния отчет на бюджета
на
общината, запознаване на общинския съвет с констатациите на Сметна
палата при заверка на годишния отчет.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Каварна са в съответствие с европейското законодателство .

