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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Две могили
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 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 Две могили, област Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
Причини: Наредба № 6 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 Две могили, област Русе е приета с Решение № 519 по
Протокол № 33 от 20.12.2013 г., изменена с Решение № 403 по Протокол 21/22.12.2016 г. на
Общински съвет – Две могили. От тогава до настоящия момент са извършвани изменения в
нормативни актове от по-висока степен - Закона за публичните финанси и Закон за местното
самоуправление и местната администрация. Допълнена е глава осма – Общинско
сътрудничество в ЗМСМА. Освен въведените конкретни изисквания за осъществяването и
обхвата на сътрудничеството бяха определени и допълнителни задължения, свързани с
изготвянето в срок до 10 март на анализ на дейността и финансовото състояние на общината.
Този срок съвпада с определения, съгласно чл. 130д от ЗПФ срок за оценка на финансови
затруднения на общината, т. е. показва дали към края на предходната година е установено
наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ.
Цели, които се поставят с приемане на предлаганото допълнение на Наредба № 6 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 Две
могили:
1. Актуализиране на Наредбата в съответствие с действащото законодателство.
2. Въвеждане на ред за изготвяне на анализ на дейността и финансовото състояние
на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по Закона за публичните
финанси, приложими за местните власти.
3. Въвеждане на ред за изготвяне на доклад за резултатите от извършената оценка за
наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на
предходната година.
Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 6 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 Две могили, област Русе не е необходимо разходването на допълнителни финансови
средства.
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се
свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. Анализите за дейността и

финансовото състояние на Общината ще подпомогнат ръководството при вземане на
обосновани управленски решения. Те ще създадат увереност за целесъобразността и
ефективността в разходване на финансовите средства.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 6 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 Две могили, област Русе е в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. С
предложения проект на наредба не се нарушават изискванията на Директива 2011/85/ЕС на
Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите
членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.), която е въведена с приемането на Закона за
публичните финанси през 2013 г.
Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта
синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен и поконкретно чл. 63 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
130д от Закона за публичните финанси.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 82 ал. 1 от Закона за публичните финанси, при спазване
изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл.
15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. № от
2018 г., предлагам на Общински съвет – Две могили да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 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 Две могили, област
Русе.
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 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 Две могили, област
Русе

С уважение,
Вносител:
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили
Изготвил:
Марийка Андреева, директор ФМДТ
Съгласували:
Красимира Русинов, заместник кмет
Галина Кръстева, старши юрисконсулт
*
Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили,
находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail:
obshtina@dvemogili.bg

