
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

До  

Председателя 

на Общински съвет – Горна Оряховица  

  

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

Относно: Изменение и допълнение 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 Горна Оряховица. 

 

 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание предложение за приемане на Проект на Наредба за 

изменение и допълнение 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 Горна Оряховица в Приложение 

№1 към настоящото предложение, със следните мотиви: 

І. Причините за приемане на изменение и допълнение на цитираната наредба  

В Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, обн. в ДВ бр.107 от 18.12.2020 г., са вписани изменения в чл.52, 

ал.2, съгласно които Общинският съвет следва да утвърди показатели за разходи за 

определяне на бюджета на кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет. 

Съгласно измененията в разпоредбата на чл.21, ал.1 т.6 от същия Закон, Общинският съвет 

следва да приема и изменя годишния бюджет на Общината, включително и по показатели за 

разходи за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които 

са определени като второстепенни разпоредители с бюджет. 

В чл. 44, ал.1, т.5 се допълват правомощията на кмета на общината да организира 

изпълнението на общинския бюджет, включително и по показателите за разходи за 

кметствата и кметските наместничества, които не са второстепенни разпоредители с бюджет. 

В изпълнение на чл.52, ал.6 от ЗМСМА следва да се впишат критерии за определяне 

на показателите за разходи на кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет в 

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 Горна Оряховица. 

С Решение № 7 от Протокол № 3/28.11.2019 г., Общински съвет Горна Оряховица  

прие структурата на общинска администрация в Община Горна Оряховица. Съгласно 

приетата структура са определени кметски наместници на населените места с. Горски горен 

Тръмбеш и с. Стрелец-с. Паисий, а Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност” се 

преобразува в Отдел „Бюджет, финанси и счетоводна дейност”. В тази връзка следва да се 

изменят текстове в цитираната Наредба. 



 ІІ. Цели и очаквани резултати:  
Прилагане на нормативната уредба от по-висока степен и спазване на бюджетната 

процедура за съставяне на бюджет на общината, съгласно Закона за публичните финанси. 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на наредбата. 

ІV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с актовете на Европейското законодателство. 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 

нормативните актове, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 21, ал.1, 

т.23 и ал. 2 и чл. 52, ал. 2 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Горна Оряховица приема Наредба за изменение и 

допълнение 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 Горна Оряховица, както следва: 

 

§1. В чл.4 текстът се допълва, като след думите „прилагащи делегиран бюджет” се 

вписва следния текст: „и бюджета по показателите за разходи по чл.32, ал. 2 от настоящата 

наредба на кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на 

кметствата, определени като второстепенни разпоредители с бюджет.“ 

§2. В чл.48, ал.2, т.2 изречение второ се допълва, като след думите „Включват се и“ 

се вписва следния текст: „разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на 

персонала, нает в съответната структура,“; 

§3. В чл.49, ал.1 след думите „второстепенни разпоредители“ се допълва следния 

текст: „с бюджет, кметовете на кметства и кметските наместници“; 

§4. В чл.50 се правят следните изменения и допълнения: 

1. досегашният текст се формира като алинея 1 и след думите „разпоредители с 

бюджет,“ се допълва следния текст: „от кметовете на кметства и кметските наместници,“; 

2. създава се нова алинея 2 със следното съдържание: 

„(2) Разходната част на бюджета по показателите на чл.32, ал.2, от т.1 до т.6 на 

кметствата и кметските наместничества, с изключение на тези, които са определени като 

второстепенни разпоредители с бюджет, се определя на база следните критерии: 

1. нает персонал,  

2. разходи за издръжка се определят, съгласно: 

2.1. населението по постоянен адрес в населеното място; 

2.2. техническа обезпеченост за предоставяне на услугите.“ 

§5. В чл.62 след „кметовете на кметства,” се допълват думите „кметските 

наместници,”. 

§6. В текстовете от наредбата думите „дирекция „Бюджет, финансова и счетоводна 

дейност” се заменят съответно с „отдел „Бюджет, финанси и счетоводна дейност” и  

„директорът на дирекция” се заменя с „началникът на отдел”. 

 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 



Съгласували: 

Н. Георгиев, заместник кмет 

 

В. Андреева, началник отдел БФСД 

 

Й. Йорданова, юрисконсулт 

 

Изготвил:  

А. Георгиева, гл. експерт 


