ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет

§1. Изменя се чл. 22 ал.1, съгласно чл.51 ал.1 от ЗПФ се добавя „основните“, като текста придобива
следния вид: Размерът по видове на основните бюджетни взаимотношения между общинските
бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.
§2. В чл. 23, ал.1. т.1, букви б и г съгласно измененията в чл.52,ал.1, т.1б от ЗПФ, текста придобива
следния вид: Бюджетните взаимотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:
1. Трансфери за:
б)местни дейности–обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища;
г) други целеви разходи, включително за местни дейности;
§3. Създава се нов чл.26а, съгласно чл.55а от ЗПФ, с текст: Извън случаите по чл.22 ал.2 бюджетните
взаимотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по
реда на раздел VIII „а“ за сметка на намаление на бюджетното взаимотношение на бюджета на
първостепепен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение
на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.
§4. Изменя се чл.30, ал.1, т.1, съгласно измененията в чл.84 ал.1, т.1 от ЗПФ, като текста придобива
следния вид: Одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително
размера на основните бюджетни взаимотношения на бюджетите на общините с централния
бюджет.
§.5 Изменя се чл.38, ал.4, т.6 , съгласно чл.94, ал.3 , т.6 от ЗПФ, като текста придобива следния вид:
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.
§6. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:
§6.1 Ал.1, съгласно измененията в чл.129 ал.2 от ЗПФ придобива следния вид: Постъпилите по
бюджетите на общините средства от трансфери за обща субсидия за финансиране на делегираните
от държавата дейности, местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи не се възстановяват и
може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.

§6.2.Ал.2, съгласно измененията в чл.129 ал.1 от ЗПФ, придобива следния вид: 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 приключване на
разплащанията, но не по-късно от 20 декември.
§7. Изменя се чл.52д, ал.4., съгласно измененията в чл.130, буква д, ал.4 от ЗПФ, като текста придобива
следния вид: В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение
определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.
§8. Изменя се чл.52з, ал.2, съгласно измененията в чл.130з , ал.2 от ЗПФ, като текста придобива
следния вид: В срок не по-рано от една година от започване на изпълнение на плана за финансово
оздравяване при наличие на тенденция за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост
и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на
общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварително
съгласие на министъра на финансите, може да взема решение за получаване на безлихвени заеми,
както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на
общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
§9. В чл.52к се правят следните изменения и допълнения:
§9.1. Изменя се т.4 на ал.1, съгласно измененията на чл.130 к., т.4 от ЗПФ, като текстът придобива
следния вид: „повишена събираемост на общинските приходи.“
§9.2. Създава се нова т.6 на ал.1, съгласно измененията на чл.130 к, т.6 от ЗПФ с текст: „недопускане
на три или повече от условията за общини с финансови затруднения и изпълнение на фискалните
правила, приложими за общините.“
§9.3. Изменя се ал.2, съгласно измененията на чл.130к ал.2 от ЗПФ, като текстът придобива следния
вид: Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите
не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
§10. В чл.62 се правят следните допълнения:
§10.1. Създава се нова т.7, съгласно измененията по чл.4 т.8 от Закона за общинския дълг с текст:
Разплащане на просрочени задължения.
§10.2. Създава се нова т. 8, съгласно измененията по чл.4 т.9 от Закона за общинския дълг с текст:
Осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния
бюджет по реда на Закона за публичните финанси

МОТИВИ
към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Троян

С Решение №521/23.01.2014 г. на Общински съвет Троян е приета Наредба за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Троян, сметките за
средства от Европейския съюз, както и взаимоотношенията с централните ведомства,
второстепенните разпоредители с бюджет, финансови институции и местната общност.
1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата:
На 1 ноември 2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.91/ 14.11.2017 г./, което налага да бъдат направени
някои изменения и допълнения на действащата Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Троян.
2. Цели, които се поставят с разработването на Наредбата:
С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Троян, се цели
синхронизиране с направените изменения и допълнения в Закона за публичните финанси.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За приемането и прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и
други средства.
4. Очаквани резултати:
С приемането на направените промени Наредбата ще бъде приведена в съответствие с
разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен. Ще се постигне съответствие на
фискалната политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на
Община Троян.
5.Съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с
тези на европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото
публикуване на проекта за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по текстовете на Наредбата на e-mail budget@troyan.bg, както
и в отдел „Бюджет и човешки ресурси” в общинска администрация на адрес:гр.Троян,
пл.”Възраждане” №1.

.

