ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

Мотиви
към предложението за изменение и допълнение на
НАРЕДБА
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на община Лясковец
На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с
чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец
уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по
издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) чрез изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на община Лясковец (приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на
Общински съвет - Лясковец, изм. и доп. с Решение № 136/19.07.2016 г. на Общински съвет
- Лясковец, в сила от 20.07.2016 г.)
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец, който е достъпен на
официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви.
В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница
на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец. Формата за участие
в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтеросваните лица и
организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат предствени
на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община
Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец.
І. Причини, които налагат приемането на промени в нормативния акт:
Към настоящия момент на територията на Община Лясковец действа Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на
община Лясковец приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец,
изм. и доп. с Решение № 136/19.07.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, в сила от
20.07.2016 г.)
.
Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните
финанси (ЗПФ) публикуван в ДВ бр. 91 от 14 ноември 2017 г. и ДВ бр. 98 от 17 ноември
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2020 г. е необходимо да се направят промени в Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец.
II. Съблюдавани принципи при изработването на проекта за нормативен акт
С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на проекта за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец, протече при
съблюдаване и зачитане на следните общоважими принципи:
1. Принцип на необходимост:
На територията на Община Лясковец действа Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец приета с
Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, изм. и доп. с Решение №
136/19.07.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, в сила от 20.07.2016 г.), но с оглед
динамиката на действащото законодателство, същата следва да се преведе в унисон с
нормативните актове от по- висока степен, което налага нейното актуализиране и
прецизиране с приемане на изменение и допълнение на нейните разпоредби. Съгласно чл.
76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), общинските съвети издават
нормативни актове от по- висока степен, обществени отношения с местно значение.
2. Принцип на обоснованост:
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец, е съобразен с
действащото законодателство:
3. Принцип на предвидимост и откритост:
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец е
съобразен изцяло със Закона за публичните финанси (ЗПФ), като същият е обсъден и
съгласуван със заинтересованите страни на различни нива. Проектът за изменение и
допълнение на наредбата, заедно с мотивите ще бъдат публикувани на официалната
интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.net, в секция Обяви, като в 30дневен срок от публикуване на обявлението, Община Лясковец приема предложения и
становища относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат
да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и
услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.
4. Принцип на съгласуваност:
Проектът за изменение и допълнение на наредбата е изготвен като са взети предвид
всички мнения и становища от различни експерти от общинска администрация на Община
Лясковец, като отделно ще бъдат взети предвид и постъпилите писмени предложения в
хода на общественото обсъждане при изработването на подзаконовия нормативен акт.
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5. Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори
на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни мнения и
становища по повод предложеният проект на наредба.
IІІ. Цели:
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец е
изготвен с цел актуализиране и прецизиране на нормативната уредба.
По силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата е
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения
на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК предвижда,
че общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, а
съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт,
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.
ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община
Лясковец няма да са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на
Община Лясковец.
V. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Постигане на съответствие на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец с
нормативни актове от по- висока степен.
VІ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец е
съобразен със Закона за публичните финанси (ЗПФ) и е в съответствие с българското
законодателство с промяната се цели и съответствие с акт от по- висока степен, така и
хармонизиране на българското законодателство с европейското.
.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
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ПРОЕКТ !
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на община Лясковец
(приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, изм. и доп. с
Решение № 136/19.07.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, в сила от 20.07.2016 г.)
§1. Чл. 20 се променя със следното съдържание:
Чл. 20 – накрая се отменя ( Приложение №1)
§2. Чл. 21, се променя със следното съдържание:
Чл.21. (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 раздел II на глава осма от ЗПФ, 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.
Било (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове
между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със закона за
държавния бюджет за съответната година. (чл.51, ал.1 от ЗПФ)
(2) (изм. и доп. с Решение № 136/19.07.2016 г.) Бюджетните взаимоотношения по
ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг
закон или на акт на Министерския съвет. (чл. 51, ал. 2 от ЗПФ)
§3. В чл. 22, алинея 1 се променя със следното съдържание:
Чл. 22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния
бюджет включват:
1. трансфери за:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) други целеви разходи, включително за местни дейности; (Чл. 52 от ЗПФ)
д) финансови компенсации от държавата;
2.Временни безлихвени заеми
Било (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния
бюджет включват: (чл.52, ал.1 от ЗПФ)
1. трансфери за:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) други целеви разходи;
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д) финансови компенсации от държавата;
2. временни безлихвени заеми.
§4. В чл. 23, алинея 1 се променя със следното съдържание:
Чл. 23 (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности 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.
Било (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с
обща субсидия за тези дейности. (чл.53, ал.1 от ЗПФ)
§5. Създава се чл. 25 а, със следното съдържание:
Чл. 25а.
Извън случаите по чл. 21, ал.2 от наредбата бюджетните
взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се
променят по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ от съответния орган, 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. (Чл.
55а от ЗПФ)
§6. В чл. 29, алинея 1, т. 1 и алинея 6 се променят със следното съдържание:
Чл. 29. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по
показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ със съдействието на кметовете на кметства на
базата на: (Чл. 84, ал.1 от ЗПФ)
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на
общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 28, ал.
1;
(6) Накрая на текста се добавя ( Приложение №1)
Било (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по
показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на
кметовете на кметства на базата на: (чл.84, ал.1 от ЗПФ)
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с
общините;
§7. В чл. 30, аливея 3, т.6. се променя със следното съдържание:
Чл.30,
(3), т.6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за
държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен
ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за
проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми
за капиталови разходи;
Било чл. 30, ал.3 т.6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната
година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и
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нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително
за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; (Чл.94 от ЗПФ)
§8. В чл. 30, се създават нови алинея 8 и алинея 9 със следното съдържание
Чл.30 .
(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 ѝ. (Чл.94 ал.8 и ал.9 от ЗПФ)
§9. Създава се чл.34а със следното съдържание:
Чл.34а (1)При временни касови разриви по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на
финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със
срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. (Чл.103
от ЗПФ)
(2) С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се
отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации,
чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не подълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да
възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на
общината, от който е предоставен заемът.
(3) Предоставянето на бюджетни организации на възмездно финансиране от
лицата по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ, чиято дейност включва осигуряване на такова
финансиране за изпълнение на проекти, се отразява като временен безлихвен заем,
включително в случаите, когато се дължат лихви.
(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване
на заемите по ал. 1 на общини с още една година, след което може да отпусне
еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер
от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока
и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета
на общината и при наличие на решение на общинския съвет.
(5) Максималният размер на заема по ал. 1 не може да надвишава размерите
на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на
съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет.
(6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на
общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото
избиране.(Чл.103 ал.4,ал.5 и ал.6).
§10. В чл.40 ал.2 от Наредбата след думите „техническа инфраструктура“ се добавя
„и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1. от
ЗПФ“.
§11. В Чл.40, ал.4 се отменя
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§12 В чл.41 :
а/ досегашният текст става ал.1;
(1) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за
разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми
или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината(чл.128 от ЗПФ).
б/създават се алинеи.2, алинея 3 и алинея 4 със следното съдържание:
(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.
§13. В чл. 42, алинея 1 и алинея 2 се променят със следното съдържание:
Чл. 42 (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 покъсно от 20 декември.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл.
52, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" от ЗПФ не се възстановяват и може да се разходват за
същите цели и през следващите бюджетни години.
Било (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от
целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година. (чл.129,ал.1 от
ЗПФ)
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии
закапиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се
разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се
възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември. (чл.129, ал.2 от ЗПФ)
§14. В Чл. 43г. ал.4 се изменя със следното съдържание:
Чл. 43г.
(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет
с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за
финансово оздравяване.
Било В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският
съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема
плана за финансово оздравяване. (чл. 130д, ал. 4 от ЗПФ)
§15. В Чл. 43д , алинея 3, алинея 4, алинея 5 и алинея 6 се променят със следното
съдържание:
Чл.43д.
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(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по
ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на
общината, като планът включва и:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното
им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен
безлихвен заем по чл. 130ж , ал. 1, от ЗПФ се съгласува предварително с министъра на
финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно
изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на
министъра на финансите.
(6) Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете
по чл. 133, ал. 5 от ЗПФ публикува на интернет страницата на общината информация
за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Било (3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана
по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на
общината, която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им
изплаща-не. (чл. 130е, ал. 3 от ЗПФ)
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите
в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът
на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и
съдържанието на плана. (чл. 130е, ал. 4 от ЗПФ)
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на Министъра на финансите. (чл. 130е, ал. 5 от ЗПФ)
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата
на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване. (чл.130е,
ал. 6 от ЗПФ)
§16. В Чл. 43ж., алинея.2 се променя със следното съдържание:
Чл. 43 ж.
(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана
за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените
цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно
подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово
оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на
министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми,
както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или
емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и
по ред, определени със закон.
Било (2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване
на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване
общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на
финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения
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за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на
общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред,
определени със закон. (чл. 130з, ал. 2 от ЗПФ)
§17. Чл. 43з.се променя със следното съдържание:
Чл. 43з. В случаите по чл. 43е, (ал. 1) Министерството на финансите извършва
текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 43д. При отклонение
от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по
чл. 43а, ал. 1 за следващите две последователни години министърът на финансите може
да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на
траншове по чл. 43е, ал. 1, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да
предприеме действия по чл. 106 и 107 от ЗПФ, след представяне на писмената
обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
Било Върху изпълнението от общината на плана за финансово оздравяване на
тримесечие се извършва текущо наблюдение от Министерство на финансите. При
отклонение от постигането на целите на плана кмета на общината представя писмена
обосновка на министърът на финансите относно причините за това неизпълнение, като
министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 43е, ал. 1,
когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове. (чл. 130и от ЗПФ)
§18. Създава се член 43и със следното съдържание:
Чл.43и. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на
Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от
централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, от ЗПФ когато се
установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на
общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФ са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който
е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и
бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга
на общината;
3. устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с
еднократен характер;
4. повишена събираемост на общинските приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с
еднократен характер;
6. недопускане на три или повече от условията по чл. 43 а, ал. 1 и изпълнение
на фискалните правила, приложими за общините.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до
министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за
финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за
изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на
допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и
допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
§19. В чл. 44, алинея 4 накрая се добавя ( Приложение №1)
§20. В ( Приложение №1) в I се създава т. 6а със следното съдържание:
6а. - Приема образец на анкетата, който ще бъде достъпен през сайта на
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общината, както и на място в Информационния център за попълване на хартиен
носител;
- Анкетата да съдържа трите имена и адрес на физическото лице и
наименование на фирмата, адрес и ЕИК на юридичееското лице и в текстови вид
да се опишат предложенията.
- Длъжностните лица от информационен център да
проверят
идентификацията на подателя.
§21. В ( Приложение №1) в II се създава т. 6а със следното съдържание:
6а. - Приема образец на анкетата, който ще бъде достъпен през сайта на
общината, както и на място в Информационния център за попълване на хартиен
носител;
- Анкетата да съдържа трите имена и адрес на физическото лице и
наименование на фирмата, адрес и ЕИК на юридичееското лице и в текстови вид
да се опишат предложенията.
- Длъжностните лица от информационен център да
проверят
идентификацията на подателя.
§22. В Приложение №2 текста към чл.37,ал.6, се заменя с текста към чл.37,ал.5

Приложение към Приложение №1в I, т. 6а
и Приложение №1 в II, т. 6а

А Н К Е Т Н А К А Р Т А
за
становища и предложения във връзка с
1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община
Лясковец за 202…година
2. Публичното обсъждане на отчета на бюджета на община
Лясковец за 202…година

от…………………………………………………………..
/ трите имена и адрес на физическото лице и наименование на фирмата,
адрес и ЕИК на юридическото лице /

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Предложения:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Дата …………………

Подпис:

Длъжностните лица от информационен център да проверят идентификацията
на подателя.

