ПРОЕКТ !
Изменение и допълнение на
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

§1. Чл. 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Размерът по видове на основните бюджетни
взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се
приема със закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се
променя по реда на раздел II на глава осма от 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.“
§2. В чл. 22, ал.1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища;
2. В буква г) накрая се добавя „включително за местни дейности“.
§3. В чл. 23, ал.1 накрая се добавя „за сметка на централния бюджет,
както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет
по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики“.
§4. Създава се Чл. 25а. Извън случаите по чл. 21, ал. 2 бюджетните
взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат
да се променят по реда на раздел II на глава осма от Закона за публичните
финанси от съответния орган, включително за сметка на намаление на
бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с
бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на
области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.
§5. В чл. 29, ал.1, т.4. думите „размера на бюджетните взаимоотношения
на държавния бюджет с общините;“ се заменят с „размера на основните
бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет,
както и одобрената бюджетна прогноза;“
§6. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1.
В ал.3, т.6. след думите „разчетите за“ се добавя „финансиране на
капиталови разходи, включително“.
2. Създават се алинея 7 и алинея 8:

(7) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по
ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите
с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири
години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били
част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
(8) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с
бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на
бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг
първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 7 се прилага за отчетените
съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години
до преобразуването и.
§7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се а1.2-4:
(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Не се допуска поемането на
ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела
показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие
с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Не се допуска натрупването на нови
задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за
капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на
общината приходи не се изпълняват.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Не се допуска увеличение на наличните
по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо
отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на
предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от
отчетените разходи.
§8. Чл. 42 ал.1 и 2 се изменят така:
(1) Постъпилите по бюджетите на общините 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.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по
чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" не се възстановяват и може да се разходват за
същите цели и през следващите бюджетни години.
§9. В чл. 43д, ал.4 думата „7-дневен“ се заменя с „20-дневен“.
§10. В чл. 43е се правят следните изменения:
1. В ал.3 думите „която включва“ се заменят с „като планът включва и“.
2. В ал.4 изречение първо думите „в рамките на срока за публично
обсъждане, определен от общинския съвет“ се заличават.
3. В ал.6 думите „всяко тримесечие“ се заменят със „след изтичането на
всяко тримесечие в срока по чл. 133, ал5 от ЗПФ“.

§11. В чл. 43з, ал.2 в началото се добавя „В срок не по-рано от една
година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване“.
§12. В чл. 43и, изречение второ се заменя така: „При отклонение от
постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от
условията по чл. 130а, ал. 1 за следващите две последователни години
министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е
предвидено предоставянето му на траншове по чл. 130ж, ал. 1, и/или да изиска
предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по чл. 106 и
107 след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно
причините за това неизпълнение“.
§13. В чл. 43к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1
а) в т.3 думите „собствените общински“ се заменят с „общинските“;
б) в т.4 думите „собствените“ се заменят с „общинските“;
в) създава се т.6:
„6. недопускане на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 и
изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.“
2. В ал. 2 думите „6 месеца“ се заменят с „12 месеца“.
§14. В чл. 46, ал.6 се прави следното допълнение:
(6) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението
на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след
приемане от общинския съвет на отчетите към полугодието и към края на
бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на
страницата на общината в срок от 10 работни дни от приемането им.
§ 15. Приложение № 1, към чл.30, ал.5 и чл.44, ал.4 от настоящата
Наредба отпада.
§ 16. Създава се Приложение № 1, към 29. ал.6, чл.30 и чл.44, ал.4. с
наименование ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
Приложение № 1, към чл.29 ал.6 ,чл.30 ал. 1 и чл.44, ал.4
ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ОТ МЕСТНАТА
ОБЩНОСТ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
І. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

1. Кметът на общината изготвя проект за общински бюджет, в достъпен за
гражданите формат и вид, който се публикува на интернет страницата на
общината.
2. На интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване се публикува обява, съдържаща: датата, мястото, дневния
ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за
общински бюджет.
3. Обявата за публичното обсъждане се публикува най- малко седем дни
преди провеждането му.
4. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта на
бюджет е до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния
бюджет за съответната година.
5. Кметът на общината отправя писмени покани за участие в обсъждането
до заинтересовани страни – второстепенни разпоредители и звена на
бюджетна издръжка.
6. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се
предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди
провеждане на публичното обсъждане.
7. За постъпилите предложения по т. 6 и предложенията, направени по
време на
публичното обсъждане, се съставя протокол, който е
неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му
на заседание на общинския съвет.
ІІ.ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ
БЮДЖЕТ
1. Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за
извънбюджетни средства по чл. 94 от Закона за публичните финанси
(ЗПФ) се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на
всички постоянни комисии.
2. Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са
длъжни да се произнесат в срок до 7 дни от разпределянето му.
3. След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за
обсъждане и приемане, независимо от броя на представените становища.
4. Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват
становищата на комисията по бюджет и финанси и на комисията по
бюджет и финанси и на постоянните комисии.
5. Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми,
раздели, параграфи, мероприятия и кметства.
6. Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или
предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или
мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.
7. Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните
приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с
вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните
финанси.

8. Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по
показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от
внасянето му от кмета.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ
1. Кметът на Община Сунгурларе изготвя годишния отчет за изпълнението
на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в
срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане
от общинския съвет.
2. Отчетът за изпълнението на общинския бюджет се публикува и на
интернет страницата на Община Сунгурларе.
3. Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на
отчета от местната общност. На интернет страницата на общината и в
местните средства за масово осведомяване се публикува обява,
съдържаща: датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в
публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на
общинския бюджет. Публичното обсъждане се провежда със
съдействието на кмета на общината.
4. Обявата за публичното обсъждане се публикува най- малко седем дни
преди провеждането му.
5. Кметът на общината и председателят на общинския съвет отправят
писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни –
второстепенни разпоредители и звена на бюджетна издръжка.
6. Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се
предоставят в деловодството на общината не по- късно от два дни преди
провеждане на публичното обсъждане.
7. За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на
публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от
Постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на
отчета.
8. Общинския съвет приема отчета за изпълнението на бюджета не покъсно от 30 септември на годината следваща отчетната година.
В останалата си част Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сунгурларе, приета от Общински съвет - Сунгурларе с решение
№30/31.01.2014 г. остава непроменена.

