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На основание чл.26, от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от
АПК в 30 дневен срок от настоящото публикуване на проекта, се предоставя
възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите становища и да
дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 09.11.2018г. в
деловодството на общинската администрация.

МОТИВИ
Настоящият проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ
ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ е мотивиран от следното:

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:
С измененията в Закона за публичните финанси /Обн. ДВ. бр.15 от 15 февруари
2013г., изм. ДВ. бр.95 от 8 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 юни 2016г., изм.
и доп. ДВ. бр.91 от 14 ноември 2017г./ се налага извършване на промени в досега
действащата наредба, която като подзаконов нормативен акт не бива да противоречи на
Закона за публичните финанси.
2. Цели, които се поставят:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Годеч, приета с
решение на Общински съвет – Годеч № 5/23.01.2014г. г., има за цел спазване на
принципите за управление на публичните средства, спазване на бюджетната
дисциплина и съответствие на местната подзаконовата нормативна уредба с

изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за изменение и допълнение на
Закона за публичните финанси.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на
Наредбата:
Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч не са необходими
финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на промените, местната подзаконова нормативна уредба ще бъде
приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен. Ще
се подобрят процесите по управлението на публичните финанси и ще се постигне
привеждане на бюджетната позиция на Община Годеч в рамките на изискванията на
националните фискални правила, съгласно Закона за публичните финанси и Закона за
изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.
С промените се очаква прецизиране и доразвиване на Наредбата, като ясно се
дефинират обхвата и реда за определяне на бюджетните взаимоотношения на общината
с държавния бюджет чрез обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по
видове се приемат със ЗДБРБ и изчерпателно ще се определят условията и реда за
извършване на промени в тях.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч са в съответствие с
европейското законодателство – Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г.
относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23
ноември 2011 г.).
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