Мотиви 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 Бургас

1. Причини
Редът за обсъждане на проекта за бюджет и отчета за изпълнението му са уредени
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 Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас,
по т. 9, Протокол № 28/ 29.10.2013 г.; изменена и допълнена: по т.1, Протокол № 17/
27.09. 2016 г. Същата, следва да се синхронизира с настъпилите впоследствие изменения
в Закона за публичните финанси.
Промените в ЗПФ, свързани с управление на финансите на общините са за: поясно дефиниране на обхвата и реда за определяне на бюджетните взаимоотношения на
общините с държавния бюджет чрез обособяване на основни взаимоотношения, чиито
размери по видове се приемат със ЗДБРБ; изчерпателно определяне на условията и реда
за извършване на промени в тях; създаване на условия за устойчиво и дългосрочно
балансиране на разходните отговорности на общините и засилване на бюджетната
дисциплина. Разпоредбите прецизират и доразвиват реда за реализиране на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на
субсидии по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери
за местни дейности - обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища, и целева субсидия за капиталови разходи. Тези
промени намират отражение в предложението за промяна на чл. 22, чл.23, чл.30 и чл.42.
от Наредбата.
Разпоредби относно общественото обсъждане на проекта за бюджет се съдържат,
както в чл.29, ал.2 от 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 Бургас, така и в Приложение № 1 към
чл.29, ал.2.
2. Целите, които се поставят:
Основната цел за приемането на измененията е да бъде приведена в съответствие с
разпоредбите на действащото законодателство. Измененията целят систематично
прецизиране, внасяне на яснота, както и за подобряване реда за обсъждане и разглеждане
на проекта за бюджет на общината, който е един от най-важните актове, предлагани от
кмета на общината и съответно дискутирани и приемани от общинския съвет.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
От страна на Община Бургас не са необходими допълнителни финансови средства
за прилагане на измененията.
4. Очаквани резултати от прилагането: уеднаквяване разпоредбите на наредбата
с измененията в закона за публичните финанси и стриктното им спазване.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът 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 Бургас е с правно
основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията
по чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от ЗНА.
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.
Проектът на наредбата е съобразен с европейското законодателство - Регламент
(ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за
местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.
Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока
йерархия, както на националното, така и на европейското законодателство.

