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 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в срок 

от 14 дни, Община Роман чрез настоящото публикуване, предоставя 

възможност на заинтересованите лица 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 

Роман на е-mаil адрес: roman@roman.bg 

 

М О Т И В И 

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НАРЕДБА №21 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 РОМАН 

 

         I. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение 

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 Роман: 

Настоящето предложение е породено от необходимостта от приемането на 

нормативен акт за допълнение и изменение 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 Роман във връзка с извършени и 

приети промени на националното законодателство в Закона за местното самоуправление и 

местна администрация / Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г/. Със Закона за 

изменение и допълнение на ЗМСМА се въвеждат съществени промени в уредбата на 

правомощията на общинските съвети в процеса на съставянето и изпълнението на 

общинските бюджети, управлението на общинската собственост и възлагането на 

обществени поръчки. С така направените изменения и допълнения чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА се изменя както следва: „Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет 

на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение 

на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 

11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за 

изпълнението му.“ По този начин се въвежда задължение на общинския съвет при 

приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на 

кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на общия бюджет на 

общината. Това налага да бъдат внесени изменения в действащата Наредба 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 Роман.  

Промяна в Наредбата се налага и във връзка с въведената с 

Решение № 855 от 25.11.2020 г. на Министерски съвет епидемиологична обстановка в 
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страната и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 

18.12.2020 год. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените 

временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Забраните за 

физическото събиране на хора на обществени места налагат търсенето на различни 

подходи и решения и за неприсъствено провеждане на публичното обсъждане на бюджета 

и отчета на община Роман, като се осигурят равноправни възможности за достъп, участие 

и идентифициране на заинтересованите страни, обективирани в докладната записка по 

приемането на акта. 

При изработване на проекта на 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 Роман са спазени 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

          II.Цели, които се поставят с приемане на Наредбата:  
            Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с 

изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

публичните финанси. Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, 

прогласен от чл. 15, ал. 1 Закона за нормативните актове, а именно: „Нормативният акт 

трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока 

степен“. 

 

III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Очакваните резултати след приемането на нормативния акт е синхронизиране на 

текстовете от Наредбата с  нормативните актове от по-висока степен. 

 

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или 

други средства за прилагането й.  

 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 и правото на Република България: 

Предлаганият проект за приемане 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 Роман не противоречи на норми на правото на Европейския съюз и правото на 

Република България.  

 

           VI. Фактически основания: 

Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като 

се съобразят изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане 

на обществените отношения свързани с приемането, изпълнението и отчитането на 

бюджета на общината. 

VII. Правни основания:  
            Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 84, ал. 6 и чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, при спазване на 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

Причините за прилагане на краткия срок са следните: Промените в Закона за 

местното самоуправление и местната администрация бяха обнародвани в края на 2020 г., 

след като беше приет и обнародван Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2021 г. Процедурата по съставяне и приемане на общинския бюджет за 2021 година е 

стартирана от Община Роман. Срока, в  който проекта на бюджет трябва да бъде  внесен за 

разглеждане и приемане  от общинския съвет е до 15 февруари 2021 г., като е необходимо 



да бъдат направени съответните изменения в проекта на бюджет, съобразени с 

измененията в ЗМСМА, което налага и настоящата промяна в Наредбата.  

 

 

С  УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН 

 


