
Проект! 

 

Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за провеждане на 

обществени/публични обсъждания в община Каварна 

(приета с решение № 42 по протокол № 22 от 27.02.2009 г. на Общински съвет  Каварна) 

 

§1. В чл. 4, ал 1 т.3 и т.4, чл. 4 ал. 4 и чл. 6 думите „и годишния отчет за 

изпълнението и приключването на общинския бюджет” се заличават. 

 

§2. В чл. 4, ал 1 т.5 думите „по отчета и” се заличават. 

 

§3.  В чл. 8 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. Изложение от кмета на общината по проекта за общинския бюджет, което 

включва: общото финансово състояние на общината, основни приоритети на 

бюджетната политика, приходи и разходи, инвестиционната програма, състояние на 

общинския дълг.” 

2. Точка 2 се изменя така: 

„2. Обсъждане на проекта за общински бюджет с присъстващите 

представители на местната общност.”          

 

§4. Създава се нов член 12а  с текст: 

„Чл 12а (1) „Председателят на общинския съвет организира публично 

обсъждане на отчета на общинския бюджет от местната общност. 

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет се 

провежда по реда на предходните членове.” 

 



§5. В § 1 от заключителните разпоредби думите „във връзка с чл. 11, ал. 6 и 

чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети” се заменят  с „във връзка с чл. 84, ал. 

2 и чл. 140, ал. 4  от Закона за публичните финанси.” 

 

 

 

МОТИВИ 
 

 

 

 Разработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за реда и начина за провеждане на  обществени/публични обсъждания в 

община Каварна е на  основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 

Мотивите за това предложение са продиктувани от приетия и влязъл в сила 

от 1 януари 2014 г. Закон за публичните финанси, който отмени Закона за 

общинските бюджети. 

Основната цел на проекта е привеждане на действащата Наредба за реда и 

начина за провеждане на  обществени/публични обсъждания в община Каварна в 

съответствие с новия закон.  

Финансови и други средства за прилагане на измененията не са необходими. 

Очакваните резултати от предлаганите изменения са: ясно и точно 

определяне на задълженията на органите на местната власт – кмет на общината и 

общински съвет в процеса за постигане на по-голяма информираност на гражданите, 

публичност и прозрачност при решаване на важни за местната общност въпроси. 

 


