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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
С. ЧУПРЕНЕ 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 

от Анжело Цветанов Добричов – кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 
 
ОТНОСНО: Приемане актуализацията на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 
 

Във връзка с привеждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене, в 

съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси Ви 

Моля да вземете следното РЕШЕНИЕ: 

„На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82 ал.1 от Закона за 

публичните финанси, Общинския съвет приема актуализацията на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Чупрене, както следва: 

1. Чл.18 ал.1 се изменя така: „В срока указан от Министерство на финансите, 

кметът на общината открива Процедурата по съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и проекта за бюджет на общината за 

следващата година.”; 

2. В Чл.18 ал.2 думите „средствата за масова информация и/или” се заличават.” 

3. Чл.20 ал.2 се изменя така:”Кметът на общината представя проекта на бюджет 

за следващата година за публично обсъждане от местната общност в срока, определен 

по реда на чл.84 ал.4 от ЗПФ.” 

4. Чл.33 ал.4 се отменя.; 

5. Чл.34 става чл.34 ал.1 и се създават нови алинеи: 

(2). Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на 

общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и 

задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2. 



(3). Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи 

и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако 

планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. 

(4). Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края 

на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната 

година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения 

надвишават 5 на сто от отчетените разходи. 

6. Чл.35 ал.1 и ал.2 се изменят така: 

(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са 

усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел 

през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния 

бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 

декември 

(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 

1, т. 1, букви "а" – "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през 

следващите бюджетни години.  

7. Чл.37 ал.2 се изменя така: 

/2/. Председателите на читалищните настоятелства представят в общината  

годишен отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на 

субсидия от общинския бюджет, в срок до 30 март на следващата бюджетна година. 

8. Чл.42 ал.1 се допълва с думите в края на изречението: 

„в срок да 31 август на следващата бюджетна година.”; 

9. В чл42 ал.4 думите „31 декември” се заменят с думите „30 септември” 

 

МОТИВИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И 
РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, 
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ    

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

Причините за актуализация на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене са 

продиктувани от измененията на Закона за публичните финанси.  

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Целта на актуализираната Наредба е тя да е в съответствие с нормативният акт от 

по-висока степен.  

3. Очаквани резултати от приемането на предлаганата актуализация  

Очакваният резултат е привеждане в съответствие на Наредбата с  нормативния 

акт от по-висока степен – Закона за публичните финанси и изпълняване на указанията 

на Министерство на финансите. 

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 



За прилагане на актуализираната Наредба не са необходими финансови и други 

средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 
България: 

Предлаганата актуализация на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чупрене е с правно 

основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

Проектът на Наредбата е в съответствие с разпоредбите на националното 

законодателство, и не е в противоречие с европейското законодателство. 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, изменението на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Чупрене е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена 

възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища. 

В определения срок за обществено обсъждане няма постъпили предложенията и 

становищата по него в деловодството на Общинския съвет и на Община Чупрене. 

 

 
 
 
С уважение, 
 
АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 
Кмет на Община Чупрене 

 

 

  
 


