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Н А Р Е Д Б А 
за  изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, 

изпълнението и отчитането на бюджета на Община Каварна 
 

 

 

 

 

§ 1. В чл.2 ал.2 изразът “със заповед на кмета “ отпада. 

§ 2. В чл.5 ал.2  след думата”съвет” се поставя точка и изразът “при приемането на 

общинския бюджет” отпада. 

§ 3. Чл.14. се изменя така:”Кметът на общината организира съставянето на проекта на 

общинския бюджет на основата на предложенията на кметовете на кметства,кметски 

наместници,второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,ръководителите на 

бюджетни звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския 

съвет,както и на други организации,получаващи субсидии от общинския бюджет” 

§ 4.Чл.15 се изменя така:”Кметът на общината дава указания, в които определя 

условията и сроковете за представяне на предложенията.” 

§ 5.Ал.2 на чл.17 се отменя.  

§ 6. В чл.17 ал.3 се правят следните изменения: изразът “за допълнителна численост на 

персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите ,за сметка на собствени 

приходи и изравнителна субсидия “ отпада и след думата”дейност “ се добавя запетая и 

изразът “над стандартите, за сметка на собствени приходи ,изравнителна субсидия и 

преходния остатък” 

§ 7.В чл.17  ал.5 изразът “на кмета” отпада 

§ 8.В чл.17 ал.6 изразът “ в размер на 10 на сто  от одобрените средства със Закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната година” отпада и след 

думата”разходи” се добавя изразът” в съответствие с разпоредбите на Закона за 

общинските бюджети.” 

§ 9.В чл.18 ал.4 т.1 изразът”съгласувана с Главна данъчна дирекция” отпада. 

§ 10.В чл.18 ал.4 т.2 пред думата” приходите” се добавя изразът “прогнозата за” 

§ 11.Чл.18. ал.7 се изменя така”С текущите разходи се осигуряват средства за 

дейностите, свързани с предоставянето на публични услуги” 

§ 12.В чл.19 се прави следното допълнение: след думата “ремонт” се добавя:” и 

реконструкция” 

§ 13.В чл.22 се правят следните промени: 

- създава се ал.2 със следното съдържание:”Кметът на общината предоставя проекта на 

бюджет за публично обсъждане най-малко 7 дни предварително в местните средства за 

масово осведомяване.” 

- създава се ал.3 със следното съдържание:”Публичното обсъждане се извършва 

съгласно раздел II от Наредбата за реда и начина за провеждане на 

обществени/публични обсъждания в Община Каварна.” 

§ 14.Чл.23 се изменя така:”Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на 

общината в сроковете,определени в действащото законодателство с доклад и проект за 

решения и се разпределя от председателя на общинския съвет по постоянни комисии за 

становище.Водеща е комисията по “Бюджет ,финанси и данъчна политика”. При 



неспазване на законовия срок за внасяне на проекта на общинския бюджет , за периода 

след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет  на кмета 

на общината не се изплаща възнаграждение.Дължимото за този период възнаграждение 

на кмета на общината се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския 

съвет.”  

§ 15.В чл.27 се прави следното допълнение: след изразът “бюджетните кредити “се 

добавя ” за съответния период ” 

§ 16.В чл.28 изразът”приемането на общинския бюджет” отпада и след израза “за 

времето до” се прибавя “внасянето на проекта на общинския бюджет в общинския 

съвет” 

§ 17.Чл.29 се изменя така:”След внасяне на проекта на общински бюджет в общинския 

съвет, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се 

извършват съобразно внесения бюджет, а разходите за делегираните от държавата 

дейности – при условията на чл.28 от Наредбата.” 

§ 18.В чл.30 се създава изречение второ”Дължимото за този период възнаграждение им 

се изплаща ,след като общинският съвет приеме бюджета на общината.” 

§ 19.В чл.32 израза “и тримесечия” отпада  

§ 20.Чл.33 се изменя така:” Общинският съвет приема бюджетните сметки на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по предложение на Кмета на 

Общината. Кметът на общината  определя техните права и задължения, в срок до 30 

дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.” 

§ 21.В чл.34 след израза:”приходите от местните” се добавя думата”данъци”и се 

поставя запетая; след израза:”администрирането на местните” се добавя 

думата”данъци” и се поставя запетая. 

§ 22.В чл.36 изразът :”от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити” отпада 

§ 23.В чл. 38 се правят следните изменения: 

-ал.2 става ал.4 и се изменя така:”С решение на общинския съвет ,за сметка на местни 

приходи,може да се предоставят субсидии на търговски дружества с общинско участие 

в съответствие с действащото законодателство.” 

-създава се нова ал.2 със следното съдържание:”По решение на общинския съвет 

възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в 

процеса на изпълнение на  общинския  бюджет се осигурява със заеми от: 

1. извънбюджетни средства и фондове 

2.други източници” 

-създава се ал.3 със следното съдържание:”Заемите от предходната алинея са 

краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края 

на бюджетната година. При неизпълнение на собствените приходи общинският съвет 

може да удължи срока на възстановяване ,но за не повече от 6 месеца.”  

§ 24.В чл.39  се правят следните изменения: 

- в ал.2 думата “тримесечни” се заменя с “месечни” 

- в ал.2 т.1 думата “тримесечия” се заменя с “месеци” 

- създава се нова  т. 2 със  съдържание:”прехвърляне на бюджетни кредити в следващи 

месеци по параграфи с реализирани икономии” 

§ 25.Чл.41 се изменя така:”Чл.41 (1) Кметът на общината внася в общинския съвет 

информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие , до края на 

м.юли на текущата година. 

(2) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на 

бюджета,чрез местните медии,интернет страницата на общината.” 

§ 26.Ал.2 на чл.42 се изменя така:”Общинският бюджет се изменя през текущата  

бюджетна година при спазване изискванията на изречение първо и второ на чл.23 от 



Наредбата,като промените се внасят периодично от кмета на общината.Общинският 

съвет приема промените в срок до 15 работни дни от внасянето им от кмета на 

общината.” 

§ 27.В чл.51 ал.2 след израза”определени от МФ” се поставя точка и 

изразът”,съгласувани със Сметната палата.” отпада 

§ 28. В чл.54 текстовете на ал.1 и ал.2 се отменят и се същия се изменя както следва: 

(1)Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на: 

1.предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по 

време на изпълнението на бюджета 

2.капиталови разходи,средствата за които предстои да бъдат осигурени през 

бюджетната година. 

3.неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от 

форсмажорни обстоятелства 

(2)Краткосрочният дълг се поема и погасява по ред ,определен в Закона за общинския 

дълг. 

§ 29.В чл.55 изречението”Кметът на общината уведомява МФ за поемането на дълга 

съгласно изискванията на Закона за държавния дълг “се изменя  така:”Кметът на 

общината уведомява МФ за поемането на дълга съгласно изискванията на Закона за 

общинския дълг”  

 § 30.Чл.59 се изменя така: 

- в ал.1 след израза”изравнителна субсидия “ се поставя запетая и  се 

добавя”държавните трансфери за делегираните от държавата дейности” 

- ал.3 се отменя 

 

§ 31 Чл.60 се изменя така:”Годишният размер на разходите по обслужването на дълга 

се определя в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг.” 

§ 32.Чл.61 се отменя 

§ 33.Създава се чл.63 със следното съдържание:”Предложението за поемане на 

дългосрочен общински дълг се подлага на обсъждане с местната общност при 

условията  и по реда, определени в раздел III  на Наредбата за реда и начина за 

провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна.”   

 



 

МОТИВИ 
за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на 

бюджета на община Каварна 

 

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

и отчитането на бюджета на Община Каварна - Промените в Закона за общинските 

бюджети, засягащи сроковете  за внасяне на бюджета на общината в общинския съвет и 

за приемането му,промени на правомощията на кмета на общината и на общинския 

съвет.  

2. Основна цел-Привеждане в съответствие с нормативната уредба. 

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

необходими. 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- По- добра регламентация и 

прозрачност на бюджетния процес. 

5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение 

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

община Каварна е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление 


