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Доклад с мотиви   

за приемане изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян 

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието 

на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на настоящия 

проект за изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 

 и отчитане на бюджета на Община Смолян.  

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени 

предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: 

obshtina_smolyan@abv.bg и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. 

Смолян 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа. 

Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана 

Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 

часа. 

 

I. Причините, които налагат приемането: 

Предложението за настоящите изменения на Наредбата е продиктувано от промените в 

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) /обн. в ДВ бр. 

107/18.12.2020 г./, свързани с предвиденото задължение на кмета на общината да предложи 

на общинския съвет да приеме разпределение на планираните разходи по бюджета на 

общината по отделни кметства и населени места с кметски наместници по конкретни 

показатели, посочени в чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси. Въведеното 

изискване е посочено в новоприетите чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.2 от ЗМСМА. В чл. 52, ал. 

6 от ЗМСМА указва, че показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ - „д“ от Закона 

за публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, определени с 

наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл. 

45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от Закона за публичните финанси се определят въз основа на актуални 

данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в 

населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на 

района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, 

които се изпълняват със средства от Европейския съюз.“ 

С така установената законова разпоредба се делегирната от законодателя възможност на 

общинските съвети да определят, посочените в нормата на чл.52, ал.6 от ЗМСМА „обективни 

критерии“ е свързан настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

Измененията в ЗМСМА, свързани с въвеждането на изискването разходите по чл. 45, ал. 1, т. 

2, букви „а“ - „д“ от Закона за публичните финанси на кметствата и населените места с 

кметски наместници да се определят въз основа на обективни критерии, определени с 

http://smolyan.bg/media/content_files/file/naredbi/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%AA%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
http://smolyan.bg/media/content_files/file/naredbi/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%AA%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
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наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси са обнародвани на 18.12.2020 г. 

в брой 107 на Държавен вестник. 

- Възможността за съставянето на бюджета на общината за 2021 г., съобразно новите 

законови изисквания, е обусловена от извършване на необходимите промени в местната 

наредба. В този смисъл изменението в подзаконовата уредба следва да предшества 

приемането на бюджета на общината за 2021 г. 

- От своя страна, приемането на бюджетната рамка на общината за 2021 г., следва да бъде 

извършено от общинския съвет в рамките на задължителните срокове, предвидени в закона. 

 

II. Частична предварителна и последваща  оценка на въздействие. 

A. Частична предварителна оценка за въздействие: 

1. Актуализиране на посочената наредба. 

2. Варианти за действия: 

а) Вариант за действие №1 „Без действие”- Отрицателно въздействие и противоречие 

със закон от по-висока степен. 

б) Вариант за действие №2 „Приемане на проекто наредбата” –определяне на ясни 

условия и ред за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, 

отпускани от Община Смолян.  

Б. Последваща  оценка на въздействие. 

След приемането на посочената измененията на Наредба ще се извърши последваща 

оценката на въздействието от Община Смолян, в чиято компетентност е изпълнението на 

нормативния акт в срок от 5 години след влизането в сила. Оценка на въздействието, ще се 

публикува на интернет страницата на община  в срок до 30 дни от изготвянето ѝ. 

 

III. Целите, които се поставят. 

Цели, които се поставят е постигане на съответствие на текстовете от Наредбата с норми 

от по-висока степен. Справедливост и обективност при разпределяне на средствата от 

общинския бюджет по отделните кметства и населените места с кметски наместници.  

 

IV.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

Прилагането на  Наредба не изисква допълнителни финансови средства.  

 

V. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

Създаване на ясни правила за реда и условията  с въведеното изискване на чл. 21, ал.1, 

т.6 и чл. 52, ал.2 от ЗМСМА. 

 

VI. Анализ за съответствие с правото на европейския съюз и правото на 

република България. 

Правно основание за приемане на Наредбата е съобразено с приложимите законови и 

подзаконови актове и актовете в ЕС. 

 

 

VII. Причини налагащи по-краткия срок за публично обсъждане. 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

за обществени консултации дава възможност да се предоставя  и 14-дневен срок, от 

публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящето изменение и 

допълнение на посочената наредба. Причините за  прилагане на краткия срок са следните: 

Промените в ЗМСМА бяха обнародвани в края на 2020 г., след като беше приет и обнародван 
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Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Община Смолян е стартирала 

процедурата по съставяне и приемане на общинския бюджет, който предстои да бъде внесен 

и разгледан от общинския съвет в рамките на законоустановения срок, за което е необходимо 

да бъдат направени съществени изменения в проекта на бюджет, съобразени с измененията 

в ЗМСМА, което налага и настоящата промяна в Наредбата.  

 

 

 

 ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

 ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

       на кмета на Община Смолян   

 

 


