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Изх. № ……………………... 

………………………..........г. 
 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЯКИМОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Георги Миланов Георгиев 

Кмет на Община Якимово 

 

 

             Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово    
 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Бюджетната процедура е нормативно закрепена в един общ устройствен 

нормативен акт, а именно Закона за публичните финанси, уреждащ бюджетната 

рамка, общото устройство и структура на публичните финанси. Наред с 

устройството на процедурите, засягащи структурата, съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на бюджета, законът урежда и неговата прозрачност. Той 

отмени Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинския 

бюджет.  

             Това налага приемането на Наредба за условията и реда за съставяне на 

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

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово. 
 

 Мотиви, цели и причини за приемане на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово. 

1. Чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 122 от Предходните и 

заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси. 

2. Спазване принципите на управление на публичните финанси.  

 3.    Актуалност на Наредбата, от гледна точка на действащото към момента 

законодателство. 
 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание, следния проект 

за решение: 

 

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

администрация и във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Якимово  
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РЕШИ: 

 

               

              1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Якимово и приложения № 1 и 2, като неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Възлага на Кмета на Община Якимово да предприеме последващите 

съгласно закона действия. 
 

 

 

С УВАЖЕНИЕ : 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 

 

 

 


