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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА
БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГО ДИНИ И
ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧ ИТАНЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните
финанси, обнародван в Държавен вестник брой 43 от 07.06.2016 г., предлагаме да бъдат
направени изменения и допълнения към приетата с Решение №2 по Протокол 30 от
28.11.2013 г. на Общински съвет Търговище, Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, както следва:
§1. В чл.1, ал.1 думите „бюджетни кредити” се заменят с думата
„бюджет”.
§2. В чл.2, ал.2 думите „бюджетни кредити” се заменят с думата
„бюджет”.
§3. В чл.8, ал.2 текстът „предвиждат бюджетни кредити” да се чете
„предвижда бюджет” и текстът „дофинансиране за делегирани от държавата
дейност” се заменя с текстът „дофинансиране на делегирани от държавата
дейности”
§4. В чл.14, ал.1 текстът се изменя по следния начин „Общината изготвя
бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за следващите три
години.”
§5. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1, текстът се изменя по следния начин „Общината изготвя бюджетната
прогноза за разходите за местните дейности за следващите три години.”
2.В ал.4 думата „свиване” се заменя с думата „ограничаване”.
§6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1, се създава нова т.2 „указанията по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за
публичните финанси;”
2.Досегашните точки от т.2 – т.9, стават от т.3 – т.10.

3.Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2)Кметът на общината внася в Общински съвет окончателния проект на
бюджета на общината, индикативният годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и прогнозите па чл.82, ал.3 в срок до 20 работни дни от
обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
(3)Кметът на общината в процедура по финансово оздравяване, изпраща
проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(4) В рамките на срока по ал.2 кметът на общината представя проекта на
бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най – малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се
провежда по ред, определен от Общинския съвет, съгласно Приложение №1. За
постъпили предложения се съставя протокол, който се внася в общински съвет заедно
с окончателния проект на бюджета.”
6.Старите ал.2 и ал.3 се отменят.
§7. В чл.33 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.3, т.1 числото „5” се заменят с числото„15”.
2.В ал.3, т.2 числото „30” се заменят с числото„50”.
3.Създава се нова ал.4:
„(4)При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министър на
финансите по проекта на бюджет на общината.”
4.Досегашните ал.4 – 6, стават ал.5 – 7.
§8. Чл.39 се изменя по следния начин:
1. Досегашния текст на ал.1 се заличава. Новият текст на чл.39 добива следния
вид „Приходите от приватизация постъпват по бюджета на общината.”
2.Ал.2 се отменя.
§9. В чл.40, ал.5 след текстът „по чл.94, ал.3, т.1 и 2” се добавя запетая и след
нея думите„ал.5 и ал.6” .
§10. В чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1 след думата „доклад” се добавя „и в срок до 31 август на следващата
бюджетна година” и след края на изречението „ …от общински съвет.” се добавя
изречението „В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на
годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания
отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния
финансов отчет на общината.”
2.В ал.5 думите „31 декември на годината, следваща отчетната” се заменят с
думите „30 септември на годината, следваща отчетната година”.
§11. В чл.47, ал.2 текстът „до 30 септември” се изменя с „31 октомври на
съответната година”
§12. В чл.48 се правят следните изменения:
1.В ал.5 текстът „обобщен касов и счетоводен отчет” се заменят с текстът
„обобщен отчет на касова и начислена основа”.

§13. Текстът „Приложение №1 към чл.32, ал.2 и чл.46, ал.4” да се чете
„Приложение към чл.32, ал.4 и чл.46, ал.4”
§14. В раздел І ”Правила за провеждане публичното обсъждане на проекта
за общински бюджет” от Приложение №1 се правят следните изменения и
допълнения:
1.В т.1 преди думата „материал” се добавя думата „информационен” и думата
„документа” се заменя с текстът „проекта на общинския бюджет”.
2.В т.3 думите „30 ноември на предходната година” да бъдат заменени с думите
„20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната
година”.
§15. В раздел ІІ „Правила за провеждане на публичното обсъждане на
годишния отчет за изпълнение и приключване на общинския бюджет” от
Приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
1.В т.1 думите „31 декември на следващата година” се заменят с „30 септември
на следващата година”
2.В т.2 думата „документа” се заменя с „годишния отчет”.
§16. В Приложение №2 към чл.40, ал.5 в текста на заглавието на
приложението „по чл.94, ал.3, т.1 и 2” се добавя запетая и след нея думите „ал.5 и
ал.6”
1.В т.4 текстът „ДДС№3/01.04.2009 г.” да се чете „ДДС№04/01.04.2010 г.”
2.В т.8 числото „30” да се чете „50”.
§17. В Допълнителните разпоредби към Наредбата се добавя §3 със следния
текст:
„§3. При наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, се прилага глава осма „а” от Закона за публичните финанси.”

