ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Основания за законодателна инициатива.
Съществуващата уредба подлежи на промяна, доколкото е налице изменение на
по-висок по степен нормативен акт. Цели се постигане на синхронизация между
различните по степен нормативни актове. Възможно е проблемът да бъде разрешен в
съществуващото законодателство, като действащата Наредба следва да се измени, което е
по-целесъобразно и практично, отколкото да бъде приета изцяло нова такава.
Целите, които се поставят с предложения проект за изменение са свързани със
следното:
1.Осигуряване на актуалност на текстовете на Наредбата със законовите и
подзаконови нормативни актове от действащото законодателство;
2.Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на
старата наредба.
С предложения проект на Наредба се предлагат стъпки за повишаване на
бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие
на обществеността в обсъждането на провежданата политика на Община Кнежа, като се
създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за
подобряване на нейното качество и обхват.
Дефинирани са основни принципи, които следва да се спазват при управлението на
публичните финанси, като: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност,
икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.
Уредени са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния
бюджет и с други бюджетни сметки.
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа е в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското
законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на
Съвета от 8 ноември 2011 г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавитечленки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в
края на 2011 г., залегнали и в Закона за публичните финанси.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, предл.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.8, чл.15, ал.1,

чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с констатации в Одитен доклад № 0200300519 на
Сметна палата за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства
и общинските дейности на Община Кнежа, област Плевен, за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2018 г. произтича законодателната инициатива на Общинския съвет - Кнежа за
изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Кнежа.
Заинтересовани страни.
Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на
заинтересовани страни в отделните случаи.
1. Анализ на разходи и ползи.
За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс. С
предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се регламентират
обстоятелствата, свързани с постигане на синхронизация между различните по степен
нормативни актове, тъй като Законът за публичните финанси бе допълнен и изменен от
Народното събрание (изм. и доп. ДВ бр.91 от 14 ноември 2017 г.).
2. Административна тежест и структурни промени.
С предложения проект на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на
общинската администрация.
3. Въздействие върху нормативната уредба.
С настоящата Наредба не се предвиждат последващи промени в нормативната
уредба на Община Кнежа.
Проектът на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Кнежа ще бъде публикуван на интернет страницата на
Община Кнежа за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30- дневен
срок от публикуването й на интернет страницата на Община Кнежа, могат да
предоставят в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа
или на e-mail: obstina_kneja@abv.bg становища и предложения по проекта.
Проектът на Наредба ще бъде публикуван и на Портала за обществени консултации.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Кнежа.
Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Подпис на отговорното лице: /п/
Телефон : 09132/71 78
Име и длъжност: Петя Маринска – директор ,,Дирекция ОА‘‘ в Община Кнежа.
Дата:……………
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