СТАНОВИЩЕ ПО проект за ЗИД на ЗМСМА
„бюджет на кметство по показатели по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси” означава, при изготвяне на бюджета на общината, да
бъдат определени и бюджети за всяко кметство, в които да бъдат определени
разходи за:
- Персонал;
- Издръжка;
- Лихви;
- Помощи и обезщетения за домакинства;
- Текущи субсидии;
- Капиталови разходи;
Така например в бюджета на Община ……………… следва да има раздел „бюджет на
кметство ………………… в размер на nnnn лева. Така посочената сума, следва да
бъде разбита за всеки отделен разход, например:
- Персонал – nnn лева;
- Издръжка – nnn лева;
- Лихви – nnn лева;
- Помощи и обезщетения за домакинства – nnn лева;
- Текущи субсидии – nnn лева;
- Капиталови разходи – nnn лева;
Така определеният бюджет не се превежда по сметката на кметството изцяло. В
проекта за изменение не са определени срокове за превеждане на сумите или на
какви части. Законопроектът борави с понятието „регулярно изпълнение”, т.е.
равномерно изпълнение, което кметът на общината трябва да осигурява.
Второто „нововъведение” е, че по право кметът на кметство се включва в
комисията по ЗОП за избор на изпълнител и в комисиите при съставяне на
актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на
строежите. В предходното становище уточних, че комисията взема решения с
мнозинство, тя е нечетен брой членове и кметът на кметство или неговият
представител е един глас от общите, т.е. ако останалите членове на комисията
са „хора на кмета на общината”, кметът на кметство няма как да повлияе при
вземане на решение, но пък от своя страна е част от тези, които преглеждат и
оценяват офертите и приемат обектите, т.е. процесът е в по-голяма степен
прозрачен.
Последното изменение касае налагане на наказание на кмета на общината при
неизпълнение на задължението да осигури регулярното изпълнение на
бюджетите на кметствата по посочените по-горе разходи.
С последният проект е изменен първоначалния, който предвиждаше
наказателните постановления да се издават от председателя на общинския
съвет, въз основа на актове, съставени от служители на администрацията и
подлежащи на съдебен контрол по ЗАНН.
Новото е, че нарушението на кмета се установява с решение на общинския
съвет, което се обжалва пред административния съд. Това решение се взема с
обикновено мнозинство – 50+1 от присъстващите. Разбирайте, ако един кмет
управлява с мнозинство в общинския съвет (както е обичайно), дали този
общински съвет би гласувал решение, с което да наложи наказание на кмета, за
неизпълнение на задължения, свързани с изпълнението на бюджета.
При така изложеното сами преценете доколко предложените изменения и
допълнения на ЗМСМА съответстват и отговарят на Нашите искания.
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За публично обсъждане
Чл. 21, ал. 1, т. 6 – изменението предвижда средствата, предвидени като разходи за
кметствата за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;
да бъдат включени в бюджета на общината и да се приемат от Общинския съвет.
На практика нищо не се променя, тъй като и сега разходите за кметствата са част от
консолидирания бюджет на общината. Не става ясно дали това изменение задължава
кметовете на общини при изготвяне на проекта за бюджет да предвиждат бюджет за
всяко едно кметство, разпределен по разходи според вида им.
Чл. 44, ал. 1, т. 5 – изменението предвижда че кметът на общината, в процеса на
организацията на изпълнението на общинския бюджет осигурява регулярно изпълнение
на утвърдените от общинския съвет разходи по бюджета на кметствата.
Това и досега е така, тъй като кметът на общината в процеса на изпълнение на бюджета
на общината организира изпълнението му и в частта за кметствата.
Чл. 52, ал. 2 (нова) донякъде повтаря чл. 21, ал. 1, т. 6
Ал. 3 (нова) предвижда възможност при изпълнение на обекти на територията на
кметство, кметът на кметство или оправомощено от него лице да се включва в комисията
от ЗОП, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Това по принцип е добро решение, тъй като е стъпка към прозрачност на избора на
изпълнител. Но решенията на комисията, която е нечетен брой се взимат с мнозинство,
т.е. кметството разполага с един глас в комисията.
Чл. 68 предвижда при неизпълнение на задълженията да организира изпълнението на
общинския бюджет, включително да осигурява регулярно изпълнение на утвърдените от
общинския съвет разходи по бюджета на кметствата се налагат глоби в размер на 5002000 лева, а при повторност в двоен размер – 1000-4000 лева.
Предвидено е, актовете за установяване на административните нарушения на кметовете
на общини да се съставят от оправомощени от Общинския съвет длъжностни лица.
Нормата е твърде спорна. Общинският съвет няма собствен щат. Той се обслужва от
звено за обслужване на общинския съвет. Служителите в звеното са част от общинската
администрация, т.е. подчинени на кмета на общината, макар да се назначават по
предложение на председателят на общинския съвет, т.е. служители на общинска
администрация трябва да съставят актове на кмета на общината за неизпълнение на
задълженията му, свързани с бюджета. Остава отворен въпроса как тези служители
администрацията и въз основа на какви официални данни законосъобразно ще
констатират нарушение, контрола за което е по ЗАНН, т.е пред съда.
(в Общински съвет Карлово няма звено за обслужване на съвета. Съветът се обслужва от
едно лице, на граждански договор. То не може да съставя актове за установяване на
нарушения.)
Нашето скромно мнение, че тези изменения са изготвени на бързо и няма да доведат до
съществена промяна в отношенията между кметовете на кметства и кметовете на
общини.
Същественото е, че не се предлагат промени в закона за публичните финанси, който
урежда реда за изготвяне, приемане, изпълнение и контрол на общинските бюджети.
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