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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата докладна записка внасям на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от
Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.28 от Закона за
нормативните актове при спазени изисквания на чл.26 от същия закон и във връзка с
настъпилите изменения в Закона за публичните /Обн. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г.,
изм. ДВ. бр.95 от 8 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 юни 2016г., изм. и доп.
ДВ. бр.91 от 14 ноември 2017г./
С промените в Закона за публичните финанси (ЗПФ) той е прецизиран и
доразвит, като ясно дефинира обхвата и реда за определяне на бюджетните
взаимоотношения на общините с държавния бюджет чрез обособяване на основни
взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ и изчерпателно

определя условията и реда за извършване на промени в тях. Целта е подобряване на
процесите по управлението на публичните финанси.
Направените изменения и допълнения налагат и местната нормативна уредба да
бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила,
приложими за общините.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и
приемане на следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:

Изменя Наредбата от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Годеч, както следва:

§ 1. В чл. 20 се изменя така:
Чл. 20. (1) „Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения
между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния
бюджет за съответната година”.
(2) „Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по
реда на Закона за публичните финанси, когато това произтича от закон, от
преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в
натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по
бюджетите на общините”.

§ 2. В чл.21, ал.1, т.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „б” се изменя така:
„б) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища;“.
2. В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности.”

§ 3 В чл. 22, ал. 1 накрая се добавя „за сметка на централния бюджет, както и за
сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния
бюджет, които провеждат съответните области на политики“.

§ 4 Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Извън случаите по чл. 51, ал. 2 бюджетните взаимоотношения между
бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на Закона
за публичните финанси, включително за сметка на намаление на бюджетното
взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния
бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти,
програми и възлагане на дейности.“

§ 5 В чл. 28, ал. 1, т. 1 думите „размера на бюджетните взаимоотношения на
държавния бюджет с общините“ се заменят с „размера на основните бюджетни
взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет“.

§ 6 В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 6 след думите „разчетите за“ се добавя „финансиране на капиталови
разходи, включително“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1
и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от пониска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително
когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг
първостепенен разпоредител с бюджет.
(9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от пониска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация,
чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет,
ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за
последните четири години до преобразуването й.“

§ 7 В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и за погасяване на временни безлихвени заеми,
отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси“.
2. Алинея 3 се отменя.

§ 8 В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на
общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и
задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година,
ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5
на сто от отчетените разходи.“

§ 9 В чл. 46 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) 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 приключването на разплащанията, но не по-късно от 20
декември.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 21, ал.
1, т. 1, букви „а“ – „в“ от настоящата Наредба не се възстановяват и може да се
разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.“

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
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