Проект!
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет

§ 1. В Раздел II “Съставяне на проект на общинския бюджет” чл. 8, ал. 2, т. 2.4
се изменя и придобива следния вид:
„2.4. предложенията на кмета на общината, на кметовете на кметства, на
кметските наместници, на ръководителите на бюджетни звена, на председателя на
общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации,
получаващи субсидия от общинския бюджет; ”
§ 2. В Раздел ІІІ „Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет” се
правят следните промени:
1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на
общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 за периода след изтичането на срока до
внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се
изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на
общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.
(3) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават
становище по него в съответствие с правилника за организацията и дейността на
общинския съвет и общинската администрация.”

2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срок по
чл.16, ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни
от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.
(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след срока по чл.16,
ал.1, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от
внасянето му от кмета на общината.
(3) При неспазване на срока по ал.1, съответно – по ал. 2, за периода след
изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на
председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща
възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на
общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският
съвет приеме бюджета на общината.”
3. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. Общинският бюджет се представя в областните поделения на Сметната
палата и в Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му
от общинския съвет.”
4. В чл. 21 думата „приемането” се заменя с „внасянето на проекта”.
5. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от
кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на
бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на
делегираните от държавата дейности – при условията на чл. 21.”
6. Член 23 се отменя.
§ 3. В Раздел ІV „Изпълнение на общинския бюджет” се правят следните
промени:
1. Член 30 се изменя така:
1.1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по
предложение на кмета на общината.”
1.2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджетни кредити от втора и трета степен.”
1.3. Досегашният член става ал. 3
2. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Промени в приходната и разходната част през бюджетната година се
извършват както следва:
1. Служебно от кметът на общината, без решение на общинския съвет,
промените свързани с получени целеви трансфери от министерства и агенции,
спонсорства и дарения с определена воля на дарителя и преводи по сключени
договори по донорски програми и проекти. Промяната се отразява считано от датата
отразена в платежното нареждане.
2. При спазване изискванията по чл. 16, ал. 3. – промени по актуализация на
бюджета в частта на дейности местна отговорност и дофинансиране от собствени
източници на делегирани от държавата дейности, след решение на общинския съвет.
Промяната се отразява след изтичане на законоустановените срокове и разпоредби на
чл.45 от ЗМСМА”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и ред,
определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната
година.”

Допълнителна разпоредба
§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила след публикуване в местен ежедневник.

МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет е приета с Решение на Общинския съвет № 119 от 27.05.2004 г.
въз основа на Закона за общинските бюджети. Предвид настъпили промени същата е
актуализирана с Решение № 8 от 31.01.2008 г. и Решение № 582 от 31.03.2010 г. на
Общинския съвет.
Настоящото предложение за изменение и допълнение в Наредбата е
продиктувано от влезли в сила изменения и допълнения в Закона за общинските
бюджети, които налагат нова редакция или внасят по-голяма ясната на отделни
текстове, отнасящи се до:
1. Синхронизира се срока за приемане на общинските бюджети в съответствие
със срока, определен в ЗДБРБ за 2011 г.- 45 работни дни от обнародването на закона;
2. Въвежда се срок до 30 работни дни от обнародването на ЗДБ за съответната
година, в който кмета да внесе проектобюджета за обсъждане и приемане в
общинския съвет. При забавено внасяне или не спазване на срока от кмета на
общината или от общинския съвет са предвидени парични санкции;
3. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет следва
да се определят в приетата от общински съвет по чл. 9а Наредба за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
4. Съществена промяна в Закона за общинските бюджети се внася с
разпоредбата на чл. 28 със създадената нова ал.1, а именно: правомощията на
общинския съвет да определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
да приема бюджетните им сметки заедно с приемането на общинския бюджет по
предложение на кмета на общината.
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.
Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в действащото законодателство,
същите следва да съответстват с правото на Европейския съюз.

