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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  (обнародван в ДВ бр.107/18.12.2020 г.) , с който 

се променя действаща нормативна уредба, регламентираща правомощията на общинските 

съвети, кметовете на общини, кметовете на кметства и кметските наместници в процеса на 

съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Въвежда се задължение на кмета на 

общината да предложи на общинския съвет и той, от своя страна, да одобри разпределение 

на планираните разходи по бюджета на общината по отделни кметства и населени места с 

кметски наместници по конкретни показатели. Разпределението на средствата се извършва 

по показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси въз основа на обективни 

критерии, определени с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови 

 Общинските съвети имат законово определени правомощия да определят реда за 

провеждане на публични обсъждания на проекта за бюджет на общината и отчета за 

изпълнение на бюджета на общината. В условията на въведени ограничителни 

противоепидемични мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 провеждането 

на присъствени публични обсъждания по досега установения ред в повечето случаи е 

невъзможно. Налага се да определят правила за провеждане на публични обсъждания в 

условията на извънредни обстоятелства. 

 Във връзка с гореизложеното се налага да се приеме Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Братя Даскалови. 

 Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, бе предоставена възможност на 

заинтересованите лица  в срок от 14 дни да направят своите предложения и становища по 

проекта 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 бюджета на община Братя Даскалови. 
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 В тази връзка предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и §3 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

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

бюджета на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови: 

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

Галина Радева 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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