Във връзка с приети изменения в Закона за публичните финанси (ЗПФ), обнародвани
в ДВ, бр. 91 от 2017 г. и в изпълнение на препоръките, дадени от Сметна палата в Одитен
доклад №0200301121 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните
средства и общинските дейности на Община Никопол, област Плевен, за периода 01.01.2019
г. до 31.12.2020 г., се налага извършването на някой изменения в Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол (НУРСТБП), приета с
Решение № 403 от 16.12.2013г., изм. и доп. с Решение №118/14.09.2016 г. на Общински съветНикопол.
В „Държавен вестник“, бр. 91 от 2017 г., е обнародван Закон за изменение и
допълнение на Закона за публичните финанси. С посочения закон са направени редица
изменения и допълнения при формиране на бюджетните взаимоотношения на общината,
условията и реда за формиране на разчетите за някой целеви разходи, финансирането на
определени видове разходи и сроковете за това. Видно от доклада, съдържащ мотивите за
издаването на наредбата, целта на тези изменения е да се приведе НУРСТПБ в съответствие
с действащия Закон за публичните финанси.
С настоящия проект на наредба се предлагат следните изменения:
1.
Текстът на чл. 20, ал. 2 от НУРСТПБ се привежда в съответствие с чл. 51, ал. 2 от
ЗПФ, като се включва промяната на размерът на бюджетните взаимоотношения,
произтичащи от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или пир
промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност
по бюджета на общината.
2.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1, буква „б“ от НУРСТПБ се допълва с измененията
на чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ за включване на бюджетните взаимоотношения на
общинския бюджет трансфери за местни дейности-обща изравнителна субсидия и за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища.
3.
Текстът на чл. 21, ал. 1, т. 1, буква „г“ от НУРСТПБ се актуализира с промените на
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗПФ относно включване на бюджетните взаимоотношения с
Централния бюджет /ЦБ/ на други целеви разходи, включително за местни дейности.
4.
Разпоредбата на чл. 34, ал. 3, т. 6 от НУРСТПБ, изискваща одобряване от общинския
съвет на разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, се
привежда в съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ, регламентиращ одобрение от
общинския съвет на разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи.
5.
Нормата на чл. 44, ал. 2 от НУРСТПБ се привежда в съответствие с измененията на
чл. 127, ал. 2 от ЗПФ, който регламентира начина за разходването на постъпленията от
продажби на нефинансови активи, освен за основен и текущ ремонт на социалната и
техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на
проекти на социалната и техническа инфраструктура, така и за погасяване на временни
безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ (безлихвени заеми от
Министерство на финансите за финансово оздравяване).
6.
Разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от НУРСТПБ, която забранява финансирането на
текущи разходи за местни дейности за сметка на поемането на дългосрочен дълг се
привежда в съответствие с чл. 127, ал. 4 от ЗПФ, който е отменен.
7.
Определеният в чл. 46, ал. 1 от НУРСТПБ срок за възстановяване в държавния
бюджет на неусвоените средства от целеви трансфери – до 31 януари на следващата
бюджетна година се привежда в съответствие с разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗПФ,
според която постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не са
усвоени към края на на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през
следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в
срок от един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

8.
Текстът на чл. 46, ал. 2 от НУРСТПБ се привежда в съответствие на промените на
чл. 129, ал. 2 от ЗПФ, които дават възможност постъпилите по бюджетите на общините
трансфери да не се възстановяват и да се разходват за същите цели и през следващите
бюджетни години.
9.
В чл. 49, ал. 1 от НУРСТПБ, регламентиращ изготвянето на годишния отчет за
изпълнението на бюджета и внасянето му за приемане от общинския съвет е приведен в
съответствие с чл. 140, ал. 1 от ЗПФ, по отношение на срокът – до 31 август на следващата
бюджетна година, чрез актуализиран запис в чл. 54, ал. 2, т. 4 от НУРСТПБ (Изм. – Решение
№118/14.09.2016 г. на Общински съвет-Никопол).
С приемането на измененията в НУРСТПБ ще се постигне синхронизиране с ЗПФ.
Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждането на изисквания от
правото на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага
таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.
За прилагането на наредбата няма да бъдат необходими допълнителни финансови и
други средства, като приемането ѝ не оказва въздействие и върху общинския бюджет.
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