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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От Георги Давидков Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба  за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Рила 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 451/30.12.2013г. на Общински съвет, Община Рила е приета Наредба  за условията 

и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила. 

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на Наредба  за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила 

В Държавен вестник ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. е обнародвано изменение и допълнение на 

Закон за местното самоуправление и местната администрация. В съответствие с нормативните 

промени, е необходимо да се актуализира и действащата Наредба  за условията и реда за съставяне 

на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Рила 

Направените изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация имат за цел усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща 

правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на 

съставяне и изпълнение на общинския бюджет, като основните момен Общинският съвет по 

предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за 

публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на 

чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. Основните моменти са регламентирани в чл52, ал. 2, 

3,5, 6 от ЗМСМА, а именно: 

„(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г., нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Общинският съвет по 

предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за 

публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 



изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на 

чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. 

(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г., нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Когато се финансират обекти на 

територията на кметствата и населените места с кметски наместници и възложител е кметът на 

общината, кметовете на кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни 

лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват 

при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство 

на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за въвеждане в 

експлоатация на строежите. 

 (5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) При 

отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на 

съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на 

приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на съответното населено място; 

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, 

извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 

(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Показателите 

за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви "а" - "д" от Закона за публичните финанси се определят въз 

основа на обективни критерии, определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, а капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква "е" от Закона за публичните финанси се 

определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата 

инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на 

територията, съвместно с кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се 

вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.” 

С Решение № 226/04.03.2021г. на Общински съвет, Община Рила са  утвърдени показателите за 

разходи по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски 

наместници на територията на Община Рила., аименно: 

„ 1. УТВЪРЖДАВА показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2 Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, 

които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона 

за публичните финанси., както следва:  

1.1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови 

активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на съответното населено място; 



1.2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и 

от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ:  

2.1. Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ - „д“ от ЗПФ на населените места 

с кметски наместничества, съгласно т. 1, да се определят по следния начин: 

- персонал- щатна численост, средна брутна работна заплата, осигурителни вноски за сметка 

на работодател. 

- издръжка- отчетни данни от предходна година, коригирани в увеличение и/или 

намалениеване на средства за зимно поддържане. 

2.2. Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗПФ да се определят на база  на 

актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в 

населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, 

с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се 

изпълняват със средства от Европейския съюз.” 

С оглед утвърждаване на показателите е необхоимо показателите да се пренесат в 

действащата наредба и да се одобрят критериите. 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на настоящото изменение и допълнение на наредбата е постигането на съответствието 

ѝ със Закона за местното самоуправление и местната администрация, доколкото съгласно чл. 7, ал. 2 

от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на 

отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

Не се предвижда разход на допълнителни финансови средства по прилагането на наредбата 

след влизане в сила на промените, тъй като не са необходими финансови ресурси за обезпечаване на 

изпълнението на изменения и допълнен нормативен акт.  

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

Очакват се, чрез внесеното и прието от Общински съвет  Рила изменение и допълнение в 

общинската наредба да се постигне пълно съответствие с релевантния нормативен акт от по-висока 

степен, а именно – Закон за местното самоуправление и местната администрация. 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правни основания: 

Настоящият проект на изменение и допълнение на наредбата е предвиден за приемане, въз 

основа на ЗМСМА, предвид което съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от същия закон, както и от съответствието на относимите нормативните актове от 

по-висока степен в Република България с правото на Европейския съюз. Нормативният акт не 

противоречи, както на действащата нормативна уредба на Република България, така и на 

европейското законодателство.  



Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община 

Рила предостави възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и 

юридическите лица, като определи срок за предложения и становища по проекта на изменението на 

наредба, до 01.06.2021г.., определен съобразно законоустановената норма - по аргумент на чл.26, 

ал.4, а именно: не по-кратък от 30 дни, чрез публикуването на същия проект за изменението на 

официалната интернет страница на Община Рила: www.grad-rila.bg, на 29.04.2021 година. 

Във връзка с изложените обстоятелства, предлагам Общински съвет на Община Рила да 

постанови решение, с което да приеме изменение и  допълнение на Наредба  за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, предвид което, предлагам на вниманието Ви 

следното: 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2, предложение 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52,ал. 2,ал. 

3,ал.5, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазени 

изискванията на чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет на Община Рила 

РЕШИ: 

Изменя  и допълва Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Рила, както следва: 

§1. Изменя текста на ал. 2 на чл. 34 както следва: 

/2/ Общинският съвет приема с решение бюджета на Общината по показателите по чл. 17, ал. 

1 от настоящата Наредба  по предложение на Кмета на общината и утвърждава показателите за 

разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за населените места с кметски 

наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с 

бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от 

внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да 

съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, 

относими за Община Рила показатели и разпоредби. 

§2 Създава нова ал.3 със следния текст: 

/3/ Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2 , букви от „а“ –„д“ от Закона за публичните 

финанси за населените места с кметски наместници от ЗПФ на населените места с кметски 

наместничества, се определят по следните обективни критерии: 

- персонал- щатна численост, средна брутна работна заплата, осигурителни вноски за сметка 

на работодател. 

- издръжка- отчетни данни от предходна година, коригирани в увеличение и/или 

намалениеване на средства за зимно поддържане. 

§3 Досегашните ал.3,ал. 4,ал.5,ал.6,ал.7 стават съответно ал.4 и ал.5 ,ал.6, ал.7,ал.8 

§4 Чл. 34, ал. 5 се допълва със следния текст: 
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„ …..Капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗПФ  се определят на база  

актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населеното място, 

изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кметския наместник, като се вземат 

предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз. 

1. Предложения за капиталови разходи се правят от кметските наместници на населените 

места, технически специалисти от общинска администрация и граждани. 

2. Кметските наместници и специалисти от общинската администрация, извършват анализ 

на предложенията и огледи. За резултатите от огледите се съставят 

експертизи/протоколи/доклади и технически предложения, като определят и прогнозни 

цени. 

  §5. Текстът на  ал.1 на чл. 39 се заменя с текста: 

„Кметът организира изпълнението на общинския бюджет, чрез кметовете на кметства и чрез 

ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от и чрез общинския бюджет, 

включително и своевременното изпълнение на утвърдените от общински съвет показатели по чл. 52, 

ал. 2  от ЗМСМА за населените места с кметски наместници.“ 

§6. В чл. 44 се създава нова ал. 4 със следния текст: 

„При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън 

случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет определя: 

т. 1  не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови 

активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на съответното населено място; 

т. 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и 

от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 

 

 

 

Внася, 

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила 

 

 

 

 


