Проект
Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол
(приета с Решение № 403 от 16.12.2013 г., изм. и доп. с Решение №118/14.09.2016 г. на
Общински съвет-Никопол)
§ 1. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Никопол (НУРСТПБ), се изменя така:
„Чл. 20. (2). Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя
по реда на раздел II на глава осма на Закона за публичните финанси от съответния орган,
когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата
дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на
съответната дейност по бюджетите на общините“;
„Чл. 21. (1), т. 1, буква „б“. местни дейности – обща изравнителна субсидия и за
зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища“;
„Чл. 21. (1), т. 1, буква „г“. други целеви разходи, включително за местни
дейности“;
„Чл. 34. (3), т. 6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за
държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за
придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и
проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови
разходи“;
„Чл. 44. (2). Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се
разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и
техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на
проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни
безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси“;
„Чл. 44. (3). (Отм. – Решение №……. от…. 2022 г. на Общински съвет-Никопол“;
„Чл. 46. (1). Постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не
са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през
следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в
срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември“;
„Чл. 46. (2). Постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери по чл. 52,
ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" от Закона за публичните финанси не се възстановяват и може да
се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата да се публикува на интернет страницата на общината в срок от седем
работни дни от приемането й от общинския съвет.
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