Проект!

Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и
местната администрация
(обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122
от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1
от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69
от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.,
бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на
Република България от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; доп., бр. 57 от 2011 г., изм., бр. 38 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1,19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и
103 от 2017 г., бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 6 се изменя така:
„6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително разходите по
бюджетите на кметствата по показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните
финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението им.“
§. 2. В чл. 44, ал. 1, т. 5 се изменя така:
„5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително осигурява
регулярното изпълнение на утвърдените от общинския съвет разходи по чл. 52, ал. 2 по
бюджетите на кметствата.“
§ 3. В чл. 52 се създават нови ал. 2 и 3:
„(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава
разходите по бюджетите на кметствата по показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси, в рамките на приетия бюджет на общината по ал. 1.
(3) Когато се финансират обекти на територията на кметствата, кметовете на
кметства или оправомощени от тях длъжностни лица се включват като представители
на възложителя в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените
поръчки и на комисиите при съставянето на актове и протоколи по време на
строителството и въвеждане в експлоатация на строежите съгласно Закона за
устройство на територията и нормативните актове по прилагането му.“
§ 4. Създава се нова глава девета „Административно наказателни разпоредби“ с нов
чл. 68:
„Глава девета „Административно наказателни разпоредби“
Чл. 68. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 44, ал. 1, т. 5 кметът се
наказва с глоба от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение се налага глоба в двоен
размер.

(2) Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила
на решението, с което кметът е наказан за същото по вид нарушение.
(3) Общинският съвет установява извършеното нарушение и налага наказанията
по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред съответния административен
съд.“

