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ДО
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СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Приемане 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.
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните
актове /ЗНА/, към предложения от мен 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, прилагам
следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия
нормативен акт: промяната на Закона за публичните финанси и на
структурата на общинската администрация.
2. Цели, които се поставят: изменение на нормативен акт от местно
значение, който не е в синхрон с националното законодателство и
структурата на общинската администрация.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба: не са необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако
има такива: привеждане на нормативните актове на община Сливен в
съответствие с действащия Закон за публичните финанси и структурата на
общинската администрация.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
предлаганият 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 не противоречи на правото на
Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от Закона
за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Приема 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.

К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ

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, т. 1, буква „а” думите „обслужващи звена в
областта на народната просвета” се заменят с „център за подкрепа за
личностно развитие”.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 2, навсякъде думите „Икономическа политика и
финанси” се заменят с „Финанси и общинска икономика”.
§ 3. В чл. 3, ал. 1, т. 2 буква „б” се изменя така:
„б) Директори на детски градини /в гр. Сливен и населени места/;”.
§ 4. В чл. 3, ал. 1, т. 2 се създава буква „ж”:
„ж) Заместник кмет „Финанси и общинска икономика” за БС
„Управление”.”.
§ 5. В чл. 6 думите „от дирекция „Бюджет и финансово-счетоводна
дейност” се заменят с „от дирекция „Счетоводство и контрол” и отдел
„Бюджет””.
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането на
интернет страницата на общината и в местни електронни средства за масово
осведомяване се оповестява проекта на общинския бюджет, разработен по
показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси.”.
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Окончателният проект на общинския бюджет, придружен от
становището на министъра на финансите в случаите когато общината е в
процедура по финансово оздравяване, индикативния годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна
прогноза се внасят от кмета на общината в определения със Закона за
публичните финанси срок.”.
§ 9. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по
показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Бюджетът се
гласува в неговата цялост.”.
§ 10. Член 30 се отменя.
§ 11. Думите „чл. 30” се заличават в чл. 32, ал. 2; чл. 33, ал. 1 и ал. 3.
§ 12. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:

„(1) Прилагащите делегиран бюджет разпоредители в системата на
народната просвета извършват компенсирани промени по плана за
приходите и разходите до 3 дни преди края на всеки месец и предоставят
информация на кмета на общината за извършените промени в срок до
последното число на месеца.”.
§ 13. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 29, чл. 31 и чл. 32 от наредбата, се
одобряват от общинския съвет. Проектите за промени се внасят в общинския
съвет до 10 работни дни преди датата на заседанието и се разглеждат по
реда, определен с Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Предложението се гласува в неговата цялост.”.
§ 14. В чл. 33, ал. 4 думите „Икономическа политика и финанси” се
заменят с „Финанси и общинска икономика”.
§ 15. В чл. 36, ал. 1 думите „Финансови контрольори” се заменят с
„Предварителен контрол”.
§ 16. Създава се глава пета „а” с чл. 37а – 37г:
„ Глава пета „а”
Финансови затруднения
Чл. 37а. (1) В срок до 6 март директорът на дирекция „Счетоводство
и контрол” и началникът на отдел „Бюджет” извършват оценка за наличие на
условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на
предходната година – Приложение № 1 и я предоставят на кмета общината.
(2) В срок до 1 март на служителите по ал. 1 се предоставя
информация за:
1. годишният размер на плащанията по общинския дълг за
последната година - директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
2. средногодишният размер на собствените приходи и общата
изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на
данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
3. наличните към края на последната година задължения за разходи
по бюджета на общината - директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
4. средногодишният размер на отчетените разходи за последните
четири години - директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
5. наличните към края на последната година поети ангажименти за
разходи по бюджета на общината - директор на дирекция „Счетоводство и
контрол“;
6. наличните към края на последната година просрочени задължения
по бюджета на общината - директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
7. отчетените за последната година разходи на общината - директор
на дирекция „Счетоводство и контрол“;

8. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три
години - директор на дирекция „Счетоводство и контрол“;
9. осредненото равнище на събираемост за данъка върху
недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за последната
година - директор на дирекция „Местни данъци и такси“;
10. осредненото за страната равнище на събираемост за данъка върху
недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за последната
година - директор на дирекция „Местни данъци и такси“.
Чл. 37б. (1) В едномесечен срок след изтичане на сроковете
определени от министъра на финансите за шесмесечното и годишното
приключване директорът на дирекция „Счетоводство и контрол” и
началникът на отдел „Бюджет” извършват оценка, анализ и прогноза за
условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и ги предоставят на кмета на общината.
При необходимост се предлагат срокове и съответни действия.
(2) В срок до 20 дни след изтичане на сроковете определени от
министъра на финансите за шесмесечното и годишното приключване на
служителите по ал. 1 се предоставя информация по чл. 37а, ал. 2, съобразена
с периода.
Чл. 37в. Публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване
се провежда по реда на чл. 19, ал. 3 от наредбата.
Чл. 37г. В едномесечен срок след изтичане на сроковете определени
от министъра на финансите за тримесечно приключване директорът на
дирекция „Счетоводство и контрол” и началникът на отдел „Бюджет”
изготвят информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване и
я предоставят на кмета на общината.”.
§ 17. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя и внася за приемане в общинския
съвет годишния отчет за изпълнението на бюджета в тримесечен срок след
изтичане на сроковете определени от министъра на финансите за годишното
приключване, но не по-късно от 31 август. В случай, че към момента на
внасянето на предложението в общинския съвет Сметната палата е
извършила финансов одит на годишния финансов отчет и има изготвено
одитно становище, то се прилага към предложението.”.
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Приложение
№1
към чл. 37а,
ал. 1

Основание - чл. 130а. ал. 1 от ЗПФ

1. не се спазват фискалните правила по чл. 32:
ал. 1 Годишният размер на плащанията по
общинския дълг за всяка община във всяка
отделна година не може да надвишава 15 на сто
от средногодишния размер на собствените
приходи и общата изравнителна субсидия за
последните три години, изчислен на базата на
данни от годишните отчети за изпълнението на
бюджета на общината.
Годишен размер на плащанията по дълга - ……...
г.:
Раздел ІІ относими параграфи - §10-63, §10-69.
§22-00. §27-00 от ЕБК
Раздел VІ относими параграфи - §80-00. §83-00 от
ЕБК
Отчетени приходи:
…….. г.
Раздел І, Раздел ІІІ, буква А от ЕБК
Обща изравнителна субсидия - §31-12 от ЕБК
…….. г.
Раздел І, Раздел ІІІ, буква А от ЕБК
Обща изравнителна субсидия - §31-12 от ЕБК
…….. г.
Раздел І, Раздел ІІІ, буква А от ЕБК
Обща изравнителна субсидия - §31-12 от ЕБК
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ал. 2 Номиналът на издадените през текущата
бюджетна година общински гаранции не може да
надвишава 5 на сто от общата сума на приходите
и общата изравнителна субсидия по последния
годишен отчет за изпълнението на бюджета на
общината.
2. наличните към края на годината задължения
за разходи по бюджета на общината надвишават
15 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
Задължения за разходи към 31.12........ г. изчислени по методика на Министерство на
финансите
Отчетени разходи - Раздел ІІ от ЕБК - общо (без
§1900 от 2014 г.):
…….. г.
…….. г.
…….. г.
…….. г.
3. наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи по бюджета на общината
надвишават 50 на сто от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири
години.
Поети ангажименти за разходи към 31.12......... г. крайно салдо по сметка 9200 "Поети
ангажименти за разходи - наличности".
Отчетени разходи - Раздел ІІ от ЕБК - общо (без
§1900 от 2014 г.):
…….. г.
…….. г.
…….. г.
…….. г.
4. наличните към края на годината просрочени
задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната
година разходи на общината.
Просрочени задължения по бюджета към
31.12......... г.
Отчетени разходи - Раздел ІІ от ЕБК за ........ г.
5. бюджетното салдо по бюджета на общината
през последните три години е отрицателна
величина за всяка една от трите години.
…….. г.
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6. осредненото равнище на събираемост за данъка 0
върху недвижимите имоти и данъка върху
превозните средства е под осреднената
събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година
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