
Мотиви за изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 

бюджета на Община Каварна. 

 

 

1. Причини за изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 

на бюджета на Община Каварна -   В Закона за общинския дълг се уреждат условията 

и редът за поемането на общински дълг, издаването на общински облигации, както и 

видовете общински дълг. В раздел VIII на Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на бюджета на община Каварна са  конкретизирани редът и условията, при 

които ОбС приема решения за поемане на общински дълг, формиран от емисия на 

общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции. 

Този процес е регламентиран и в   Закона  за общинския дълг, съгласно който не се 

изисква допълнителна регламентация в общинска наредба. Във връзка с влизането в 

сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси предстои и   промяна  в 

нормативната  уредба, регламентираща  този процес. По силата на закона  ще отпадне  

и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община 

Каварна. Към настоящия момент обаче, тя е все още действаща и това налага 

предлаганите изменения. 

2. Основна цел – Да се избегне дублиране на вътрешната нормативна база с  

нормативната уредба и да се преведе  НСИООБ  в съответствие със  ЗОД. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са 

необходими. 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата - Минимизиране на рисковете 

от допускане на несъответствие с приложимото законодателство при поемане на 

общински дълг. 

5. Съответствие с правото но Европейския съюз – предлаганият проект за изменение 

на наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на община 

Каварна е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление. 
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За изменение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на 

община Каварна 

 

 

 

Пар. единствен: Раздел VIII  „Общински дълг”  се отменя. 


