ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба №10
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 Завет
(приета с Решение № 185 по Протокол № 27 от 14.12.2013 година, изменена и
допълнена с Решение № 134 по Протокол № 13 от 27.10.2016 г. и Решение № 340 по
Протокол № 30 от 23.05.2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 4 се правят следните изменения:
„(4) Кметът на община Завет организира и ръководи всички дейности, свързани
със съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет,
включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет
показатели по чл. 5, ал.1 за кметствата и населените места с кметски наместници, както
и съставянето и внасянето в Общинския съвет и в Министерството на финансите
бюджетната прогноза за местните дейности.“
§ 2. В чл. 4 се създава нова алинея 9:
„(9) Кметът на Община Завет предлага на Общинския съвет за утвърждаване
показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата на
територията на общината, с изключение на тези, които са второстепенни
разпоредители, по реда на чл. 2, ал.2 от наредбата.”
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината,
включително и показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за
кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са
второстепенни разпоредители, по реда на чл. 2, ал.2 от наредбата, осъществява контрол
и приема отчета за изпълнението му в съответствие с нормативните актов е от по –
висока степен и с тази наредба.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Общинският съвет утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за
публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с
изключение на тези, които са второстепенни разпоредители, по реда на чл. 2, ал.2 от
наредбата по предложение на кмета на общината.
(3) Общинският съвет с решенията по чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация определя:
1. Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране изграждането, за основен и текущ
ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното
населено място.
2. Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по ал.3, от наем, от аренда на земеделски
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти
от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в съответното населено място.“
§ 4. Създава се чл.17а:

„Чл.17а. (1) Показателите по чл.45, ал.1, т.2, букви „а“-„д“ от Закона за
публичните финанси за разходите на кметствата на територията на общината за една
бюджетна година се определят, въз основа на следните обективни критерии:
1. Население;
2. Дължина на общинската пътна и улична мрежа;
3. Брой заети лица в администрацията на кметството или населеното място с
кметски наместник;
4. Издръжка – определя се на база извършените действителни разходи за
предходната година и изключени еднократни такива, актуализирани с годишен процент
на инфлация.
(2) Капиталовите разходи по чл.45, ал.1, т.2, буква „е“ от Закона за публичните
финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и
техническата инфраструктура в населеното място, изготвени от звеното по устройство в
Община Завет, съвместно с кмета на съответното кметство.“
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се създава нова т.11:
„11. Критериите за определяне на показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2 от
ЗПФ на кметствата на територията на общината, определени в чл. 17а.“
2. Досегашната т. 11 става т. 12.
Преходни и заключителни разпоредби
§6. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

