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ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

     ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните деѝности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рудозем. 

     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението 

на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на 

населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички 

заинтересовани лица, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на 

интернет страницата на Община Рудозем /до 22 януари включително/ се приемат предложения 

и становища, относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните деѝности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рудозем. 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

      Предложението за настоящите изменения на Наредбата е продиктувано от промените в 

ЗМСМА /обн. в ДВ бр. 107/18.12.2020 г./, свързани с предвиденото задължение на кмета на 

общината да предложи на общинския съвет и тоѝ, от своя страна, 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 тази връзка в чл. 52 от ЗМСМА е създадена нова ал. 6, която гласи: „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 
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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.“ 

      Именно с 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.   

 

1.1. Причини, които налагат проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане за 

срок по-кратък от предвидения в чл.26, ал.4, изр. първо: 

 

- 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 наредбата 

по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси са обнародвани на 18.12.2020 г. в броѝ 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. 

      

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата: 

 

    Постигане на съответствие и избягване на противоречия 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. 

Усъвършенстване на бюджетния процес. 

 

3. Финансови  и други средства необходими за прилагането на новата уредба:  

        

   За прилагането на Наредбата, не е необходимо разходване на бюджетни средства. 

 



 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:  

 

   Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане целите, 

наложили приемането на същата. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

 

   Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с 

Конституцията на Република България,с европейското законодателство и с всички 

нормативни актове от по-висока степен . 

 

   Настоящото предложение е направено на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация при спазване изискванията на чл.75-79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл.7, ал.2 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за 

нормативните актове. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 

публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството в 

административната сграда на   Общинска администрация - Рудозем   на  адрес:  гр.Рудозем, 

бул ” България ” № 15. 

Настоящите мотиви са публикувани по електронен път на 08.01.2021 г. на следният интернет 

адрес на Община Рудозем: www.rudozem.bg 
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