
           Проект 

Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 

 

(обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 91 от 

2017 г.) 

§ 1. В чл. 25: 

1. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Дефицит на сектор "Държавно управление" на годишна основа, надвишаващ 

този по ал. 2, се допуска при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3.“ 

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

 

§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. В ал. 4 числото „2“ се заменя с „3“. 

2. В ал. 5 думите „и при условие, че не се надвишава максимално допустимият 

размер на дефицита на сектор "Държавно управление" по чл. 25, ал. 2“ се заменят с 

думите „по чл. 24, ал. 3“. 

 

§ 3. В чл. 28, ал. 1 се създава изречение второ: „В обхвата на разходите по 

изречение първо не се включват разходите, извършвани от сметки за средства от 

Европейския съюз, както и по други международни програми и договори, които са с 

режим на сметки за средства от Европейския съюз съгласно чл. 8, ал. 4, включително  

свързаното с тях национално съфинансиране.“ 

§ 4. В чл. 37, ал. 1 т. 4 се изменя така: 

„4. други гаранции, които са предвидени в закон, или произтичат от 

международни задължения на Република България и/или от правото на Европейския 

съюз, с изключение на гаранциите по чл. 51, ал. 3, т. 4, буква "а" от Закона за 

възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници.“ 

 

§ 5. В чл. 79, ал. 5 думите „един месец“ се заменят с „една седмица“. 

 

§ 6. В чл. 109 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Допълнителни разходи/трансфери може да 

се одобряват и за сметка на промени на бюджетни взаимоотношения на централния 

бюджет с други бюджети, произтичащи от неусвояване на допълнително одобрени по 

реда на тази алинея  разходи/трансфери.“ 

2. В ал. 4 в основния текст след думите „министъра на финансите“ се поставя 

запетая и се добавя „включително и за сметка на намаление на разходите/трансферите 

на първостепенния разпоредител с бюджет“. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 


