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Н А Р Е Д Б А 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  № …./……..2018 г. на Общински съвет – Две могили 
 



 

 § 1 Създава се нов чл. 47а 
 „Чл.47а (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва 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.  

(2) Въз основа на анализа по ал. 1 кметът на общината може в срок до 31 март на 

текущата бюджетна година да отправи предложение за сътрудничество за изпълнение на 

споделени услуги и/или дейности до един или няколко първостепенни разпоредители с 

бюджет – кметове на други общини, и/или до органи на изпълнителната власт.” 

 

 § 2 Създава се нов чл. 47б 
„Чл.47б (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за 

наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на 

предходната година. 

(2) Когато при оценката по ал.1 се, установи, че са налице три или повече от условията 

по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на общината в 7-дневен срок 

уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага 

на общински съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване. 
  

 
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:  
 
 
     ____________ (Христина Ефтимова) 


