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МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е изготвен във връзка с необходимостта от 

усъвършенстване на действащата нормативна уредба, регламентираща правомощията 

на общинските съвети, кметовете на общини и на кметовете на кметства в процеса на 

съставяне и изпълнение на общинските бюджети. Проектът предвижда следните 

промени: 

1. Задължение на общинския съвет, при приемането на бюджета на общината да 

одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет 

на общината; 

2. Задължение на кмета на общината, в хода на изпълнение на бюджета да 

осигурява текущо през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата; 

3. Възможност на кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да 

участват от името на възложителя в комисиите за подбор на кандидатите и 

участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог, и 

при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на 

територията на кметствата; 

4. Създаване на административно наказателни разпоредби, с които се предвижда 

налагане на глоба за кмета на общината, ако в хода на изпълнението на общинския 

бюджет не предоставя регулярно на кметствата одобрените им средства съобразно 

възприетите за това срокове. 

С предлаганите промени ще се гарантира по-голяма финансова самостоятелност 

на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по 

отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, 

ще се даде възможност кметовете, чрез свои представители да участват в цялостния 

процес по подготовката на офертите, строително ремонтните работи и приемателните 

комисии за обекти, които се намират на територията на кметството. 

Предложените промени в проекта на акт няма да доведат до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, тъй като тяхното прилагане не изисква 

осигуряването на финансови средства.  

Предложените промени се отнасят до уреждане на взаимоотношения, касаещи 

функции на ораните на местната власт и местното самоуправление и не предполагат 

изготвянето на анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

 


