РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ПРОЕКТ!
Изх. № ..............................
София, ................ 2014 г.

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
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ОТНОСНО:Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средствата на общини в
затруднено финансово състояние за 2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация и в съответствие с чл. 89, ал.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за
предоставяне на средствата на общини в затруднено финансово състояние за 2014 година.
С проекта на Наредба се цели да бъде постигната финансова ангажираност на
кметовете на общини към управлението на общински средства. Повишава се финансовата
дисциплина и контрол върху финансовото управление, минимизират се факторите и
причините за натрупване на просрочени задължения в местното правителство. Създават се
предпоставки за преодоляване на еднократни финансови затруднения на общините, при
доказани обективни обстоятелства и причини за тяхното възникване.
С проекта на Наредбата се предоставя възможност на кметовете на общини да подават
искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината. При ясно
дефинирани изисквания е определен срокът, в който да се подаде искането, към което
трябва да е предложена програма за ограничаване на просрочените задължения на общината.
Програмата трябва да включва подробен анализ и редица остойностени мерки, свързани с
приоритизиране и оптимизиране на разходите и подобряване събираемостта на приходите.
Допълнителни средства ще се предоставят на общини, които са доказали, че изпълняват
график за обслужване на просрочените задължения и полагат усилия за намаляване на
просрочията си.
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В проекта са регламентирани факторите, които се отчитат от Министерството на
финансите при разглеждането и оценката на предложенията на общините за финансово
подпомагане.
За постигане на по-добро финансово управление на общините е предвидено кметът да
отчита заедно с отчета за изпълнението на бюджета и напредъка по изпълнението на
програмата за подобряване на финансовото състояние.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на
европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвена справка за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които
не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1
т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация с всички първостепенни разпоредители с
бюджет по държавния бюджет, както и с Националното сдружение на общините в Република
България.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 89, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление за приемане на Наредба за
условията, реда и критериите за предоставяне на средствата на общини в затруднено
финансово състояние за 2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
условията, реда и критериите за предоставяне на средствата на общини в
затруднено финансово състояние за 2014 г.
2. Получени становища по проекта на акт.
3. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА.
4. Финансова обосновка.
5. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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