
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001:2008   ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007   

 

ДО 

БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

ГР. ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Любомир Христов - Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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

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

общинския бюджет е приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г. на Общински съвет Шумен, 

изменението и допълнението и се налага във връзка с приетият на 26.05.2016 г. от Народното 

събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (об. ДВ бр. 

43/07.06.2016 г.).  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета, е публикуван на 

официалната страница на Община Шумен на 26.06.2017г. 

След изтичане на законовия 30-дневен срок не са постъпили предложения за  

промени по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета. 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета 

II. Приложения: 

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета. 

(Приложение № 1) 

2. Мотиви към  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 

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

бюджета. (Приложение № 2) 

 
 
Вносител, 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


