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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ.№ 302-01-21 / 7.04.2003 г.							        Проект!



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети

(Обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2001 г. - 
бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2002 г.)

§ 1. В чл. 1 думата “републиканския” се заменя с “централния”.
§ 2. Член 4 се изменя така:
“Чл. 4. (1) С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.
(2) Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.”
§ 3. В чл. 5 думите “населението чрез” се заменят с “местната общност по ред, определен от”.
§ 4. Членове 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
“Чл. 6. (1) Приходите в общинския бюджет са:
1. собствени приходи от:
à) ìåñòíè äàíúöè, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí;
á) ìåñòíè òàêñè, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí;
â) óñëóãè è ïðàâà, ïðåäîñòàâÿíè îò îáùèíàòà;
ã) ïðèõîäè îò îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò;
ä) ãëîáè, íåóñòîéêè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè;
å) ëèõâè;
æ) äðóãè ïðèõîäè;
2. äúðæàâíè òðàíñôåðè.
(2) Äúðæàâàòà êîìïåíñèðà èçöÿëî íàìàëåíèåòî â ïðèõîäèòå ïî 
àë. 1, ò. 1, ïîëó÷åíî âñëåäñòâèå íà ïðîâåæäàíåòî íà äúðæàâíà ïîëèòèêà.
×ë. 7. Ïðè ôîðìèðàíåòî íà ïðèõîäíàòà ÷àñò íà îáùèíñêèÿ áþäæåò îáùèíñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ:
1. ïîñòúïëåíèÿòà îò ìåñòíè äàíúöè ñúãëàñóâàíî ñ îðãàíèòå íà äàíú÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ;
2. ðàçìåðà è ïîñòúïëåíèÿòà îò ìåñòíè òàêñè;
3. ðàçìåðà è ïîñòúïëåíèÿòà îò ïðåäîñòàâÿíèòå îò îáùèíàòà óñëóãè è ïðàâà, îñâåí êîãàòî òå ñà îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí; 
4. ðàçìåðà è ïîñòúïëåíèÿòà îò ñòîïàíèñâàíåòî, óïðàâëåíèåòî è ðàçïîðåæäàíåòî ñ îáùèíñêî èìóùåñòâî;
5. ðàçìåðà è ïîñòúïëåíèÿòà îò ãëîáè, íåóñòîéêè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè;
6. ïîñòúïëåíèÿòà îò ëèõâè è äðóãè íåäàíú÷íè ïðèõîäè.
Чл. 8. (1) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности.
(2) Разделянето на дейностите на местни и делегирани от държавата и произтичащите от него последици в начина на финансирането и отговорностите на общините са обект на преговори между министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират с държавни трансфери въз основа на акт на Министерския съвет. 
(4) Размерът на разходите за делегираните от държавата дейности по общини се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на основата на стандарти за стойностна, количествена и качествена оценка на услугите. Стандартите се разработват съвместно от централните органи на изпълнителната власт и Националното сдружение на общините в Република България и се приемат от Министерския съвет. Оценката на услугите и промените в тях се включват в бюджетната процедура за държавния бюджет и в тригодишната бюджетна прогноза. 
(5) Разходите за местни дейности се финансират със собствени приходи и с обща (изравнителна) субсидия.
(6) По решение на общинския съвет със собствени приходи и изравнителна субсидия могат допълнително да се финансират делегираните от държавата дейности.
Чл. 9. (1) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи.
(2) Текущите разходи осигуряват нормалното ежедневно възпроизводство на публичните услуги, предоставяни от общината през бюджетната година.
(3) Капиталовите разходи включват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за основен ремонт, както и всички разходи за обслужване на дълга, формиран при тяхното финансиране.
(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:
1. собствени приходи;
2. общински облигационни заеми;
3. дългосрочни инвестиционни заеми от финансови институции;
4. целева субсидия от централния бюджет;
5. други източници.
(5) С целева субсидия от централния бюджет не могат да се извършват погашения на плащания по ал. 4, т. 2 и 3.”
§ 5. Създава се чл. 9а:
“Чл. 9а. Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.”
§ 6. Член 10 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 съюзът “и” след думата “стратегия” се заменя със запетая и накрая се добавя “и общинския план за развитие”;
б) в т. 2 думите “общинския бюджет” се заменят с “общинските приходи”;
в) в т. 3 думата “населението” се заменя с “местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания”;
г) в т. 4 накрая се добавя “на кметствата и районите, кметските наместници и ръководителите на бюджетните звена”;
д) точки 5 и 6 се изменят така:
“5. задълженията по финансиране на общинския дълг;
6. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;”
е) създава се нова т. 7:
“7. стандартите за делегираните от държавата дейности;”
ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите “техните системи” се заменят с “делегираните от държавата дейности”;
з) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
“9. информацията от Министерството на финансите за очакваните постъпления от държавните трансфери от централния бюджет;”
и) досегашната т. 9 става т. 10.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, както и предложение за размера на целевата субсидия от централния  бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година в срок, определен от министъра на финансите.”
3. В ал. 4 думата “предложението“ се заменя с “прогнозата“, а думите “предложение за” и “за финансиране на бюджетен дефицит по реда на чл. 10” се заличават.
4. Алинеи 5 и 6  се изменят така:
“(5) Проектът на общинския бюджет след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и при спазване на единната бюджетна класификация се внася от кмета на общината в общинския съвет.
(6) Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от преотстъпените държавни данъци и субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности.”
5. Алинея 8 се изменя така:
“(8) Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 3 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения от местната общност се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.”
§ 8. В чл. 12 думите “срок, определен със” се заменят със “срок до 45 дни от приемането на”.
§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. В чл. 14 след думите “разходната част” се добавя “на бюджета”, цифрата “5” се заменя с “10”, а думите “приходите по чл. 6” се заменят с “бюджетните кредити за финансиране на местни дейности”.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “Приетият от общинския съвет бюджет и допълнителна информация към него се представят” се заменят с “Общинският бюджет се представя”, а думите “в срокове и по ред, определени съответно от председателя на Сметната палата и от министъра на финансите” се заменят с “в срок до един месец след приемането му от общинския съвет”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато проектът на общински бюджет не бъде приет от общинския съвет в срока по чл. 12, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват в размер на утвърдените държавни трансфери със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Финансирането на местните дейности до приемането на бюджета се осъществява в размер 70 на сто от размера на постъпилите средства от имуществените данъци, неданъчните и другите приходи с общински характер.”
3. Àëèíåÿ 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Êîãàòî íÿìà èçáðàí îáùèíñêè ñúâåò èëè íå å ïðèåò Çàêîíúò çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà, áþäæåòíèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ öåíòðàëíèÿ áþäæåò ñå îïðåäåëÿò ïî ðåä, îïðåäåëåí îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå ñëåä êîíñóëòàöèè ñ Íàöèîíàëíîòî ñäðóæåíèå íà îáùèíèòå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.”
§ 12. ×ëåí 16 ñå îòìåíÿ.
§ 13. Â ÷ë. 17 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. В ал. 1 думата “републиканския” се заменя с “централния”.
2. В ал. 2, 3  и 4 числото “45” се заменя с “60”.
§ 14. В чл. 19, ал. 2 думите “финансирани от” се заменят с “финансирани от и чрез”.
§ 15. В чл. 21, ал. 1 след думата “банки” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 16. В чл. 22 след думите “по чл. 6” се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 17. Член 23 се отменя.
§ 18. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се покрива по решение на общинския съвет със заеми от:
1.	извънбюджетни средства и фондове на общината;
2.	банки и други финансови институции;
3.	други източници.”
§ 19.  В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Кметовете информират периодично местната общност за изпълнението на бюджета по ред, определен от общинския съвет.”
§ 20. В чл. 26, ал. 1 думата “населението” се заменя с “местната общност”, след думата “общината” се поставя запетая и се добавя “финансирани със собствени приходи”, а накрая се поставя запетая и се добавя “както и да предлага вземането на съответни решения от компетентните държавни органи в областта на възложените от държавата дейности и отговорности”.
§ 21. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
“(1) Във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности с решение на общинския съвет за съответната бюджетна година на кмета на общината могат да бъдат дадени следните правомощия при спазване общия размер на бюджета, одобрен от общинския съвет:
1. да изменя в частта за делегираните от държавата дейности размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност;
2. да прехвърля в частта за местните дейности бюджетните кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер;
3. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.”
§ 22. В чл. 28, ал. 2 след думата “организации” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “звена” се добавя “и субсидирани дейности”.
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите “по пълна” се заменят с “в съответствие с единната”. 
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 3 дни предварително в местните медии. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.”
§ 24. Членове 31 и 32 се изменят така:
“Чл. 31. Управлението на бюджетните и извънбюджетните средства се урежда в наредбата по чл. 9а.
Чл. 32. Кметът е отговорен за изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол в общината при спазване на принципите по чл.4, ал. 2.”
§ 25. Член 33 се отменя.
§ 26. В наименованието на глава седма думата “републиканския” се заменя с “централния”.
§ 27. Членове 34 и 35 се изменят така:
“Чл. 34. Взаимоотношенията на общинския бюджет с централния бюджет се осъществяват чрез:
1. преотстъпени държавни данъци;
2. държавни субсидии:
а) обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните  от държавата  дейности;
б) обща изравнителна субсидия за общини с нисък местен данъчен капацитет;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти, както и средства за съучастие при реализирането на програми и проекти по линия на Европейския съюз;
д)  финансови компенсации от държавата;
3. вноски в централния бюджет.
Чл. 35. (1) С приходите от преотстъпените държавни данъци се финансират разходите за делегираните от държавата дейности. Компенсираното неизпълнение на разчета за преотстъпените данъци е за сметка на централния бюджет. Компенсираното преизпълнение на постъпленията спрямо разчета се изразходва за финансиране на делегираните от държавата дейности и се разпределя в процентно съотношение, определено със Закона за държавния бюджет за съответната година, както следва:
1. процент за общината на базата на относителния й дял в компенсираното преизпълнение;
2. процент между всички общини въз основа на критерии, съгласувани между министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(3) Общата допълваща субсидия, нулевото взаимоотношение или вноската се формира като разлика между размера на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по реда на чл. 8, ал. 4, и пълния или частичния размер на приходите от преотстъпените  държавни данъци.
(4) Субсидията по ал. 3 се предоставя на общината ежемесечно в размер 1/12 част от годишния й размер в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(5) В случаите, когато месечният размер по ал. 4 е недостатъчен за цялостно финансиране на месечния размер на дейностите държавна отговорност, на общината се отпуска авансова субсидия по механизъм, определен от министъра на финансите.
(6) В случаите, когато месечната прогноза за постъпленията от преотстъпения държавен данък е по ниска от месечния размер на дейностите държавна отговорност, на общината се отпуска временен безлихвен заем от централния бюджет в размер не по-голям от установения недостиг на средства.
(7) Временните безлихвени заеми по ал. 6 се отпускат от министъра на финансите, като по отношение на размера им чл. 43, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет не се прилага. 
(8) Разпределянето на целевите субсидии за капиталови разходи по чл. 34, т. 1, буква “в” по общини се извършва по ред и критерии, определени от министъра на финансите и от Националното сдружение на общините в Република България и е неразделна част от консултациите между тях. 
(9) Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи.
(10) Преведените средства под формата на субсидии от централния бюджет за общинския бюджет не могат да се ползват като източник на средства за възстановяване на надвнесени данъци за общината за минали периоди.” 
§ 28. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите “и определените с него бюджетни взаимоотношения за съответната година” се заменят със “за съответната година и определените с него бюджетни взаимоотношения”.
2. В т. 2 думите “бюджетната сфера, финансирани от общините, с постановление” се заменят с “делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общините, с акт”.
§ 29. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Консултациите по ал. 1 се провеждат на основата на правила за провеждане на консултациите, основаващи се на принципите на взаимно уважение и доверие, равнопоставеност, прозрачност и публичност, поемане на отговорности, адекватни на правомощията и реалните възможности на централните и местните власти.
(3) Ïðîòîêîëúò çà ïðîâåäåíèòå êîíñóëòàöèè ïî àë. 1 ñå âíàñÿ êàòî ïðèëîæåíèå êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà.”
§ 30. Членове 38 и 39 се отменят.
§ 31.  Наименованието на глава осма се изменя така: 
“Общински дълг. Взаимоотношения на общините с банки и други финансови институции”

§ 32. Член 40 се изменя така:
“Чл. 40. (1) Общинският дълг се формира от:
1. всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината в сферата на местните дейности, при спазване на действащото законодателство; 
2. дълга на общината, поет по решение на общинския съвет с цел задоволяване на дългосрочни капиталови общински потребности;
3. временната бюджетна задлъжнялост по краткосрочни заеми за текущи нужди или неотложни разходи вследствие на непредвидени обстоятелства, възникнала по решение на общинския съвет;
4. дълга на общинските предприятия по чл. 52  от Закона за общинската собственост;
5.  дължимите от общината вноски по чл. 34, т. 3;
6. временните безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие не е общински дълг.
(3) Източници за обслужване на общинския дълг са:
1. собствени приходи;
2. други източници.
(4) Максималният размер на обслужването на дълга по ал. 1 за всяка финансова година не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.
(5) В 6-месечния срок преди изтичането на мандата общинският съвет може да вземе решение за ползване на банкови заеми и за емитиране на общински облигации само след референдум.
(6) Договор за заем или облигационен заем, който създава или може да създаде финансови задължения за държавата към външни кредитори, се сключва въз основа на решение на Народното събрание в съответствие с Конституцията на Република България.
(7) Дългът на общините не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.”
§ 33. В чл. 41 думите “при условията на този закон” се заменят със “за капиталови разходи от взаимен интерес” и се създава изречение второ: “Като източник на средства не могат да се ползват целевите субсидии от централния бюджет.”
§ 34. В чл. 42, ал. 2 думата “годишни” се заличава.
§ 35. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. Точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
“1. “Местни дейности“ са дейностите, които общините извършват и финансират въз основа на решение на общинския съвет и определят самостоятелно техния вид, количество и качество.
2. ”Делегирани от държавата дейности” са дейностите по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има осигурен равностоен достъп в съответствие с действащото законодателство.
3. “Местна общност” са гражданите, търговските дружества, организациите с нестопанска цел и други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
4. “Приходи от преотстъпени държавни данъци” са средствата от държавни данъци или части от тях, които държавата предоставя за финансиране на делегираните държавни дейности и отговорности чрез бюджетите на общините.”
2. Точки 8 и 9 се отменят.
§ 36. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби думите “който приема правилник за неговото прилагане” се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 37. Ползваните до влизането в сила на този закон заемообразно извънбюджетни средства се възстановяват в срокове, определени от общинския съвет.
§ 38. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат наредбата по чл. 9а. 


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И


КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
 ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

В изпълнение на Управленската програма на правителството - раздел “Национални финанси“ и раздел “Инфраструктура, регионално развитие и благоустройство“, с цел засилване финансовата децентрализация на общините, усъвършенстване на механизмите за определяне на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет и засилване на местната демокрация, Министерският съвет с Решение № 138 от 2002 г. създаде работна група за разработване на Концепция за финансова децентрализация и програма за нейната реализация.
Основните промени в предложените изменения и допълнения на Закона за общинските бюджети са в съответствие с разработената вече и одобрена от Министерския съвет с Решение № 399 от 2002 г. Концепция за финансова децентрализация и програма за нейната реализация и създават необходимата нормативна среда за практическото им реализиране с държавния бюджет за 2003 г. 
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети отразява по същество основната философия на финансовата децентрализация и поставя на принципно нова основа взаимоотношенията на държавния бюджет с общинските бюджети. Дефинирани са отговорностите на държавата и общините и източниците за тяхното финансиране. Увеличават се възможностите за граждански контрол от страна на населението. Въвеждат се ясни и прости правила при определянето на бюджетните взаимоотношения. Предоставя се пълна свобода на общините при разходването на набраните средства от местни данъци и такси и от други неданъчни приходи.
Основните промени, които се предлагат със законопроекта, са следните:
1.	Законът е променен изцяло в духа на Концепцията за финансова децентрализация.
2.	Увеличена е отговорността на местните власти по отношение на населението и съответно са създадени нови правила за упражняването на действен граждански контрол.
3.	Предлага се заличаване на описателните текстове, свързани с приходите, които постъпват в общинските бюджети, и с разходите, които се финансират чрез тях.
4.	Предвижда се всички държавни трансфери, с изключение на общата изравнителна субсидия, да се разходват само за потребностите на делегираните от държавата дейности, възложени на общините, като е предвидена възможността за пренасочване на общински приходи от местни данъци, местни такси, услуги и права, предоставяни от общината, приходи от общинска собственост, глоби, неустойки и имуществени санкции, лихви и други приходи за допълване финансирането на държавни дейности.
5.	Определен е ред за предоставянето на част от преизпълнението на преотстъпените държавни данъци на съответната община, както и преразпределението на останалата част между останалите общини.
6.	Нормативно се гарантира с финансов ресурс, чрез авансово изтегляне на обща допълваща субсидия или предоставяне на временен безлихвен заем от централния бюджет, необходимият размер средства за обезпечаване ежемесечния размер на разходите за делегираните от държавата дейности.
7.	Предлага се отпадане на задължението на Министерския съвет за издаване на правилник за прилагането на закона.
8.	Навсякъде в закона думите “републиканския бюджет“ се заменят с “централния бюджет“. 
9.	Дадени са ясни определения за понятията “местни дейности“, “делегирани от държавата дейности“, “местна общност“, “приходи от преотстъпени държавни данъци“ и други.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети е част от групата от закони - Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за държавната собственост и Законът за общинската собственост, чиито изменения и допълнения следва да осигурят нормативната база на финансовата децентрализация в Република България.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Лидия Шулева)

