
                                                                     По т.2 
Предложения 

 за промени в Закона за общинските бюджети 
приети на заседание на УС на НАПОС на 04.02.2010 г. 
 

Предлагаме чл.11, ал.7 да добие следния вид: 
Чл.11, ал.7  Кметът на общината внася в ОбС проекта на 

общинския бюджет в 30 – дневен срок след обнародването на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година в Държавен вестник. 

 

Мотиви: Кмета на общината и ръководената от него 

администрация трябва да имат технологично време за 
подготовка на проекта на бюджета. Ясно е, че подготовката на 

проект на бюджет на една община е изключително обемна 
работа. Освен това чл.11, ал.6 задължава кмета да представи 
проекта за бюджета на обществено обсъждане от местната 

общност, като датата се оповестява най – малко 7 дни 
предварително. Протокола от обсъждането е неразделна част 

от проекта за бюджета при внасянето му в ОбС. 
 
Предлагаме чл.12 да добие следния вид: 

Чл.12  Общинският съвет приема общинския бюджет в 30 – 
дневен срок от внисането на проекта от кмета на общината в 

ОбС. 
 

Мотиви: Проекта за общински бюджет в съответствие с ал.8 от 

чл.11 се разглежда от всички постоянни комисии в ОбС, а те 
варират от 5 до 14 и повече. Те трябва да разгледат проекта за 
бюджет, след което в съответен срок се свиква заседание на 

ОбС, който разглежда и приема бюджета. 
 

Предлагаме промяна в чл.15, ал.5 
Чл.15, ал.5  След изтичането на срока по чл.11, ал.7 до 

внисането на проекта  за общински бюджет в Общинския съвет 
се спира възнаграждението на кмета на общината. 
 

Мотиви: По закон единствено кмета може да внесе проект за 

общински бюджет в ОбС. И тай, както председателя на 

съответния ОбС и общинските съветници трябва да търпи 
санкции при неспазване на законовите изисквания .Факт от 
практиката е, че в не малък брой общини кметовете внисат 

проектите за бюджет късно и това не позволява на ОбС да се 



включат в сега действащия срок,  спазвайки всички 
изисквания. 
 


