На заинтересованите се предоставя 30 – дневен срок, считан от датата на публикуване на
проекта и мотивите за предложения и становища по настоящия Проект 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. Предложения могат да бъдат
депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следният електронен адрес:
z.karaivanova@burgas.bg; m.stankova@burgas.bg

Проект 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. В чл.22, ал. 1, т.1 се правят следните изменени и допълнения:
1.
буква „б“ се изменя и придобива следното съдържание: „местни дейности – обща
изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища“
2.
в буква „г“ след израза: „други целеви разходи“, се добавя израза: „включително за
местни дейности.“
§2. В чл. 23, ал. 1 след израза: „тези дейности“ се добавя израза: „за сметка на централния
бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.“
§3. Чл.29, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Публичното обсъждане се
провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1 към настоящата
Наредба.“
§4. Раздел I от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал.4 от Наредбата, се изменя и
допълва като придобива следното съдържание:
I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
1.
Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната
общност.
2.
Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната
година е до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната
година.
3.
Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди
провеждането му в един ежедневник, на интернет страницата на общината и в местните
средства за масово осведомяване. Обявата съдържа датата, мястото, дневния ред и правилата
за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.
4.
Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени покани за
участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации,
неправителствени организации и други лица.
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5.
Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните
показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на
участващите в обсъждането.
6.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в
деловодството на общината не по-късно от два дни преди датата на провеждане на публичното
обсъждане.
7.
За постъпилите предложения по т. 7 и предложенията, направени по време на
публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински
бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.
8.
Проектът за общински бюджет се публикува на интернет страницата на общината.
9.
Заседанието на общинския съвет за разглеждане на проекта на бюджета се провежда не
по-рано от 10-десет работни дни след входирането му в деловодството на съвета.
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