
М О Т И В И 

Относно: проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Маджарово 

 

 
    Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата 

 

 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация/ДВ бр.107 от 2020 г./ са 

извършени промени, които целят усъвършенстване на действащата 

нормативна уредба. 

Направени са следните промени: 

1. Въвежда се задължение на общинския съвет при приемане на 

бюджета на общината да се одобряват разходи по определени показатели 

на кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на 

общия бюджет на общината; 

2. Въвежда се задължение на кмета на общината, при изпълнение на 

бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по 

бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници; 

3. Създава се възможност, когато се финансират обекти на територията 

на кметствата и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства, 

кметските наместници или оправомощени от тях лица да участват в 

комисиите по чл.103 от Закона за обществените поръчки, в комисиите за 

въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставянето на актове 

и протоколи по време на строителство; 

4. Общинският съвет е задължен в Наредба № 5 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  

Маджарово да определи обективни критерии по които ще се определят 

показателите за разходи по чл.45,ал.1, т.2, букви „а” – „д” от Закона за 

публичните финанси. 

 

Цели: 

  С предложените изменения в Наредба № 5 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  

Маджарово се цели синхронизиране на направените изменения и 

допълнения на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 



     Финансови средства, необходими за прилагане на изменения в 

Наредба № 5 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Маджарово: 

 

Не са необходими финансови средства. 

 

       Очаквани резултати: 

 

    Очакваните резултати след изменения в Наредба № 5 за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

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

Маджарово са:актуализиране на нормативната база,свързана с съставянето, 

изпълнението и отчитане на общинския бюджет в частта му за кметства и 

населени места с кметски наместници. 

 

   Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

     Предложените промени се отнасят до уреждане на взаимоотношения, 

касаещи функции  на органите на местната власт и местното 

самоуправление и не предполагат изготвянето на анализ за съответствие с 

правото на Европейския съюз. 

 

    На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове се определя 

срок от 14 дни, считано от публикуването му за обществено обсъждане на  

проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  

Маджарово, тъй като законът за изменение и допълнение на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация е публикуван на 18 

декември 2020 г. и влиза в сила на 22.декември 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


