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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 
 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ЗА  
 

УСЛИВЯТА 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 4, ал. 1 и с 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. 1чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове с Решение № ........ по  

Протокол  № …./……..2016 г. на Общински съвет – Две могили 
 



 

 § 1 Чл. 27 се изменя така: 

„Чл. 27. (1) В рамките на срока по чл. 31 от настоящата наредба, Кметът на Община Две 

могили представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност и го 

публикува на интернет страницата на общината 

 (2) Кметът на общината организира изготвянето на документ, представляващ основните 

показатели на бюджета, в достъпен за гражданите формат и вид. Документът се публикува на 

интернет страницата на община Две могили и се предоставя на участниците в обсъждането. 

(3) Покана за публично обсъждане се отправя чрез местните средства за масово 

осведомяване до всички граждани, представители на бизнес-средите, НПО, хора с увреждания 

и пенсионери, младежки организации. 

 (4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди 

провеждането му.” 

 § 2 Чл. 29 се отменя. 
 § 3 Създава се нов чл. 31а. 

„Чл. 31а. Кметът на общината изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване 

от министъра на финансите, когато общината е в процедура по финансово оздравяване,” 

 § 4 В чл. 32 се правят следните изменения: 
а) в ал. 3, т. 1. числото „5” се заменя с числото „15” 

 б) в ал. 3, т. 2. числото „30” се заменя с числото „50”  

 в) създава се нова ал. 5 „При разглеждането от общински съвет на бюджета на 

общината, когато тя е в процедура по финансово оздравяване, се обсъжда и становището на 

министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.” 

 г) досегашната ал. 5 става ал. 6; 
 д) досегашната ал. 6 става ал. 7; 
 § 5 В чл. 47 се правят следните изменения: 

а) ал. 1 се изменя така: 
„Чл. 47. (1) Кметът на община Две могили изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на 

следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато 

Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на 

общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната 

палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. 

 б) в ал. 6 думите „31 декември” се заменят с „30 септември” 

 

 
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 е приета 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 с Решение № 

........ по  Протокол  № …./……..2016 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с 

официалния печат на Председателя на Общинския съвет. 
 

 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
 
     ____________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


