
Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, на 

заинтересованите страни се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ 

датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект. 

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА 

по следните причини: Във връзка с разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г., срокът за внасяне на проекта на бюджета за 2021 г. изтича на 

15 февруари 2021 г. Предвид въведената извънредна епидемична обстановка и 

временните ограничителни мерки, с цел овладяване разпространението на COVID-

19, е невъзможно да се прогнозира какви ще бъдат ограниченията към датата на 

публичното обсъждане и дали ще бъде възможно присъствено обсъждане – 

единствената предвидена форма на обсъждане, съгласно действащата Наредба за 

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

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Девин. Това налага да се предвиди възможност и за 

дистанционно обсъждане на бюджета, предложена в проекта за изменение на 

наредбата, за да се гарантира спазването на законовия срок за провеждане на 

публичното обсъждане. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, 

както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg 

МОТИВИ 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

(Приета с Решение № 243 от 03.12.2013 г., изм. с Решение № 209 от 29.12.2016 г. 

на Общински съвет – Девин) 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин:  

Съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) общинският 

съвет приема наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
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отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, 

правилата и процедурите по този закон. С тази наредба се определя и редът за 

провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта на бюджет на 

общината и на годишния отчет за изпълнението му. 

В действащата Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, приета от Общински съвет – 

Девин, е регламентирана само присъствена форма за публично обсъждане на 

бюджета на общината и на годишния отчет за изпълнението му. С оглед усложнената 

епидемична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки се налага 

да се приемат правила за дистанционна форма на публично обсъждане. Така 

независимо от срока и обхвата на действие на въведените забрани за физическо 

събиране на хора на обществени места ще се осигурят равни възможности за достъп, 

участие и идентифициране на заинтересованите лица и ще се гарантира спазването 

на законовия срок за провеждане на публично обсъждане. 

2. Цели, които се поставят 

Да се регламентира ред за провеждане на дистанционно публично обсъждане 

на бюджета и годишния отчет за изпълнението му от местната общност, което да 

бъде прилагано при наличие на определени условия, включително при временни 

противоепидемични мерки, с които се ограничава събирането на хора на обществени 

места.  

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

За прилагането на предложения проект за изменение и допълнение на 

Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива.  

Очакваният резултат от изменението на Наредбата е възможността да се 

спазят законовите срокове и процедури при приемането на бюджета и годишния 

отчет за изпълнението на бюджета, при невъзможност за присъствено публично 

обсъждане. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Девин е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство. 
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