
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До  

Общински съвет  

гр. 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, 

съгласно чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 

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

 

Предлагаме на Вашето внимание предложение за приемане на 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 и мотиви към настоящия 

проект за изменение и допълнение на наредбата в Приложение №1. 

Актуализацията се извършва в съответствие със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за публичните финанси, обнародван в Държавен вестник бр.91/14.11.2017 г.   

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

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

финанси, Общински съвет Горна Оряховица приема 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.35, т.1 текстът се допълва, като придобива следния вид:  

„1. трансфери за: обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата 

дейности, обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища за финансиране на местни дейности, целева субсидия за капиталови 

разходи, други целеви разходи, включително за местни дейности и финансови компенсации 

от държавата.” 

§2. В чл.40 текстът „бюджетни взаимоотношения” се заменя с „основните бюджетни 

взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет”. 

§3. В чл.54 се правят следните допълнения: 

1. В т.6 след думите „разчети за” се добавя „финансиране на капиталови разходи, 

включително за”. 

2. Създават се нови т.10 и т.11 със следния текст: 

„10. При изчисляването на средногодишния размер на показателите по т.1 и т.2 се 

включват и съответните отчетени разходи на второстепенните разпоредители с бюджет на 

общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на 

този период са били част от бюджета на друг разпоредител с бюджет. 



11. Когато общината или второстепенния разпоредител с бюджет по бюджета на 

общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от 

бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, т.10 се прилага за отчетените 

съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до 

преобразуването й.” 

§4. В чл.69, в края на изречението се добавя следния текст: „и за погасяване на 

временни безлихвени заеми, отпуснати за изпълнение на план за финансово оздравяване.” 

            §5. В чл.73 Досегашният текст става ал.1 и се създават нови ал. 2, ал.3 и ал.4: 

„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кмета на общината, ако 

общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в 

съответствие с ограниченията по чл. 54, т. 1 и т. 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. Отменя се текстът на чл.74. 

§7. В чл.75, ал.1 и ал.2 се изменят така: 

„(1) Постъпилите по бюджета на общината 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 остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок 

един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.  

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери за: обща субсидия за 

финансиране на делегирани от държавата дейности, обща изравнителна субсидия за местни 

дейности и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия 

за капиталови разходи не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през 

следващите бюджетни години.” 

§8. В чл.79в., ал.4 текстът „7-дневен срок” се заменя с „20-дневен срок”. 

§9. В чл.79г. се правят следните изменения: 

1. текстът на ал.2 се изменя, както следва: 

„(2) При необходимост от ползване на временен безлихвен заем от централния 

бюджет, планът се съгласува предварително с министъра на финансите.”; 

2. текстът на ал.4 се допълва, като след думите ”финансово оздравяване” се добавя 

текстът „след изтичането на всяко тримесечие във форма, съдържание и срокове за 

представяне на отчетите, определени от министъра на финансите”. 

§10. В чл.79е. в началото на изречението се добавя текстът „В срок не по-рано от една 

година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване”. 

§11. В чл.79ж., ал.1 текстът „6 месеца” се заменя с „12 месеца”. 

§12. В §1 от допълнителните разпоредби след текстът „общински дълг” се допълва 

текстът "Основни бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния 

бюджет". 

 
 

 

 

 

Внася предложението: 

Инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

 

В. Андреева, директор на д-я БФСД 

 

Н. Петрова-Дянкова, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 

 


