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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
08.10.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата 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
Сливен. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен
адрес: kmet@sliven.bg
ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредбата 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 Сливен.
§ 1. В чл. 3, ал. 1:
1. Точка 1, буква „а” думите „център за подкрепа и личностно
развитие” се заменят с „Център за подкрепа за личностно развитие – Детски
комплекс”.
2. Точка 2, буква „е” думите „ Дом за възрастни хора с увреждания”
се заменят с „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”.
§ 2. Член 3, ал. 2 се изменя така:
„(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет
със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджет от втора степен.”.
§ 3. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „звената от системата на народната просвета, които
прилагат системата на делегираните бюджети” се заменят с
„второстепенните разпоредители с бюджет по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а” и
„в””.
2. В т. 6.2. думите „ трудови възнаграждения” се заменят с „основни
заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения”.
3. Точка 6.4. се изменя така:
„6.4. Средствата за режийни разноски за ученическото столово
хранене - общ размер;”.
4. Създават се нови точки 6.5 и 6.6:

„6.5. Помощи по решение на Общински съвет - Сливен;
6.6. Средства за финансиране на Общински фонд „Култура” (чл. 19,
ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към община Сливен).”.
5. Точки 10 и 12 се отменят.
6. Създават се нови точки 20, 21 и 22:
„20. Размера на плащанията по проектите към края на бюджетната
година, включително остатъчния размер на задълженията по сключени
концесионни договори.
21. Общия размер на плащанията от общинския бюджет към
концесионери за съответната година по всички сключени концесионни
договори.
22. Максималния размер на плащанията, който общината може да
поеме като задължение по нови проекти за концесии през годината,
включени в плана за действие за общинските концесии, съобразно
изискванията на закона.”.
§ 4. В чл. 31, ал. 1 думите „Прилагащите делегиран бюджет
разпоредители в системата на народната просвета” се заменят с
„Второстепенните разпоредители с бюджет по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а” и
„в””.
§ 5. В чл. 31, ал. 2 думите „бюджетните кредити” се заменят с
„бюджета си”.
§ 6. Член 32, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. извършва компенсирани промени при спазване на общия размер
на бюджета на второстепенния разпоредител в частта за местни дейности и
дофинансирани държавни дейности:
а) между разходите в рамките на една дейност;
б) от една дейност в друга, без тези, в който са включени разходи от
план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.”.
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В чл. 34 думата „кредити” се заменят с „разходи”.
2. В т. 1 и т. 2 думите „бюджетни кредити” се заменят с „разходи”.
§ 8. Член 35 се отменя.
§ 9. Член 37г се изменя така:
„Чл. 37г. Информацията за изпълнението на плана за финансово
оздравяване по чл. 130е, ал. 6 от Закона за публичните финанси се изготвя от
директорът на дирекция „Счетоводство и контрол” и началникът на отдел
„Бюджет” и се предоставя на кмета на общината.”.
§ 10. В чл. 38, ал. 2 думата „през” се заменят с „до края на”.
§ 11. В чл. 40, ал. 1 след думата „местни” се добавя „електронни”.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г.

