
Предварителна оценка на въздействието на  

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 общинския бюджет 

 
Елементи на 

оценката 

 
Аргументация 

 
 
Основания за  
иницииране 
на промени 
 

 
Нормативният акт от по-висока степен, който урежда 
отношенията в обсъжданата материя е Законът за 
публичните финанси (ЗПФ), който е изменен и допълнен с 
Държавен вестник, бр. 43/07.06.2016 г.. Измененията визират 
сроковете, реда и начина за публично обсъждане на проекта 
за бюджет – чл. 84 ал. 6 от ЗПФ. Наред с това, с изменението 
на чл. 94 ал. 3 т. 1 и т. 2 от ЗПФ се уреждат по-високи ставки 
на максималния размер на новите задължения за разходи и 
ангажиментите за разходи, които следва да бъдат съобразени 
и Наредбата да бъде приведена в съответствие с новите 
предвиждания. Допълнен и конкретизиран е текстът на чл. 
30 от Наредбата – касателно правомощията и задълженията 
на Кмета на Общината по изпълнението и текущото 
наблюдение на общинския бюджет. На следващо място, 
разпоредбата на чл. 31 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 общинския бюджет, следва да бъде съобразена 
с нормата на чл. 140 от Закона за публичните финанси, като 
в досегашния текст на наредбата посоченият срок за 
приемане на отчета – 31 декември, следва да бъде съобразен 
с текста на закона – 30 септември.  
 

 
 
Заинтересовани  
групи 
 
 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на 
инициираните промени в Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет са разпоредителите с 
бюджет от по-ниска степен, местната общност – физически и 
юридически лица, общинските структури, като се очаква в 
глобален мащаб положително въздействие върху 
горепосочените обществени отношения, като използваните 
методи за определянето им са обществени консултации и 
сравнителен анализ. 
Най-важните въпроси за обществената консултация са: 
1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен 
акт? 
3.: Други предложения и коментари извън зададените в 
документа теми?  
Справката за отразените становища след обществените 



консултации ще бъде публикувана на официалната страница 
на Община Раковски. 
 

 
 
Анализ на разходи и 
ползи 
 
 

 
Не се предвижда възникване на допълнителни разходи за 
общинските структури, а очакваните ползи от инициираните 
промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет са свързани с постигане съответствие 
с нормативния акт от по-висока степен, а именно: Закона за 
публичните финанси. 

 
 
 
Административна 
тежест и структурни 
промени 
 
 

 
1) Няма предвиждани и необходими административни 
промени, като закриване, сливане или създаване на нови 
административни структури.  

 
2) Не се въвеждат или се изменят регулаторни режими и 
такси, които да доведат до промяна на регулаторната среда. 
 

 
Въздействие върху 
нормативната  
уредба 

 
Няма необходимост от непосредствени промени в други 
нормативни актове в резултат от приемането на 
инициираните промени в Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет. 
 

 


