ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул.”Македония”№96, тел.07433/87-30, www.kresna-bg.com

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Кресна
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта за
изменение на Наредбата на e-mail: kresna_gl.schet@mail.bg или на адрес: гр.Кресна, ул.Македония №96

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Кресна
В Държавен вестник бр.43 от 2016 г. е обнародван Закона за изменение и
допълнение на Закона за публичните финанси, като са направени изменения и
допълнения:
1. В §7 са направени промени в разпоредбите на чл.51, ал.2, който става:
„Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закон, въз
основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.“
2. В §13 са направени промени в разпоредбите на чл.84, както следва:
- Алинея втора, с която на Кмета на общината е вменено задължението да
представи проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, в срок не
по-късно от 30 ноември, като оповести датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително, е отменена;
- С обнародваното изменение се създава нова алинея 5, която регламентина, че
кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет
на общината за съгласуване от Министъра на финансите;
- С обнародваното изменение се създава нова алинея 6, регламенираща срока, в
който кметът на общината трябва да предствани проекта на бюджет за публично
обсъждане от местната общност, а именно в рамките на 20 работни дни от
обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната
година, по ред определен от общински съвет. Датата на обсъждането следва да бъде
оповестена най-малко 7 дни предварително.
3. В §17 са направени промени в разпоредбите на чл.94, ал.3, както следва:
- в т.1 - максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
- в т.2 - максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
- създава се нова ал.5 - при разглеждането от общинския съвет на бюджета на
община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на
финансите по проекта на бюджет на общината.
4. Създава се нова Глава осма „а” за общини с финансови затруднения;
5. В §26 са направени промени в разпоредбите на чл.140

- в алинея 1 - Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. 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.
- в алинея 5 - Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1
не по късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
С Решение № 563 по Протокол №36/31.01.2014 г. на Общински съвет –
гр.Кресна е приета Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Кресна.
Предвид гореизложеното е необходимо Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна да бъде
изменена и допълнена съгласно действащото законодателство.

КМЕТ на община Кресна:
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ПРОЕКТ!
За Изменение и допълнение на:

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Кресна

В Раздел ІV - Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет
и с други бюджети и сметки
Изменя текста на чл.21, ал.2, както следва:
БИЛО: Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на

Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския
съвет, ако това е предвидено със закон.
СТАВА: Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на
Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския
съвет.
В Раздел V - Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и на общинския бюджет
Отменя текста на чл.29, ал.2:
БИЛО: Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично

обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява
датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се
провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се
съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на
бюджета, съгласно Приложение №1 към настоящата Наредба.
СТАВА: Отменена
Добавя към чл.29 нова ал.5 и ал.6, както следва:
ал.5. Кметът на общината, ако общината е в процедура по финансово
оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на
финансите.
ал.6. В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет
за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането наймалко 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. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет
заедно с окончателния проект на бюджета.
В Раздел VІ - Приемане на бюджета на общината
Изменя текста на чл.30, ал.3, т.1 и т.2, както следва:
БИЛО: ал.3. С решението по ал.2 общинския съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;

СТАВА: ал.3. С решението по ал.2 общинския съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
Добавя към чл.30 нова ал.5, както следва:
БИЛО: Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се
определи:
1. друг размер на ограниченията по ал.3, т.1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
СТАВА: При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на
финансите по проекта на бюджет на общината.
Към чл.30 предишна ал.5 става ал.6
БИЛО: Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението
се утвърждава от кмета на общината.
СТАВА: Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се
определи:
1. друг размер на ограниченията по ал.3, т.1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
Към чл.30 предишна ал.6 става ал.7
ал.7. Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се
утвърждава от кмета на общината.
В Раздел VІІ - Изпълнение на общинския бюджет
Изменя текста на чл.37, ал.5, както следва:
БИЛО: С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са
определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.5 от Закона за публичните финанси.
СТАВА: С настоящата Наредба /в Приложение № 1 към Наредбата/ са
определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от Закона за публичните финанси.
Приема НОВ Раздел VІІ «А» Финансови затруднения и процедура по
финансово оздравяване:
Нов Чл.43а При обявяването на Община Кресна за община с финансови
затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване, се
спазват правилата, разписани в Глава осем „а” на Закона за публичните финанси.
В Раздел VІІІ – Отчет на общинския бюджет
Изменя текста на чл.44, ал.1, както следва:
БИЛО: Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за
приемане от общинския съвет.
СТАВА: Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета
по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. 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.

Изменя текста на чл.44, ал.5, както следва:
БИЛО: Общинския съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1 не
по късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
СТАВА: Общинския съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1 не
по късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
Приложение № 1 към чл. 29, ал.2 и чл. 44, ал. 4 от настоящата Наредба се
отменя
Старо Приложение №2 става Приложение №1 към чл.37, ал.5 от настоящата
Наредба:
Приложение №1/старо Приложение №2/
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение,
оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и 2, и ал.6 от Закона за
публичните финанси
/свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/
1. Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и
възникнали задължения.
2. Общинският съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
съответния период.
3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят на общината справка
за ангажиментите заедно с Отчета за касово изпълнение на бюджета.
4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се
съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 3/01.04.2009 г.
на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат
на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на
държавен, общински или съдебен орган, или въз основа на друг документ се ангажира
/обвързва/ бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с
бъдещо плащане /плащания/ на конкретно определима сума /суми/ към конкретно
определено лице /лица/ при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и
обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата /например насрещно
изпълнение на задълженията по договор и др./.
5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна
година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов
отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата
година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които
ще бъдат поети.
6. Наличният ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на
определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
7. Разходите за консумативи /вода, ток, отопление/ и договори с еденични цени на
разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8. За спазване на изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните
финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва
да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията
на Министерството на финансите.

