Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Обн., ДВ, бр 67 от 6.08.1996 г., изм. и доп., бр. 46 от 10.06.1997 г., в сила от 10.06.1997 г., бр. 154 от 28.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 74 от 30.07.2002 г.


§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
Чл.10, ал. 2 се изменя така:

“(2) Министерският съвет внася в Народното събрание предложение за разпределение на допълнителни бюджетни кредити над 1 на сто от предвидения БВП на страната за съответната година,  когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава баланса на държавния бюджет.”

	Досегашната ал. 2 става ал. 3.


§ 2. В чл. 35, ал. 2 се изменя така:

	“(2) Извън случаите по чл. 10, ал 2 Министерският съвет може да разреши допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет.

§ 3. Създава се чл. 37а:
Чл. 37а. В края на шестмесечието на съответната бюджетна година министърът на финансите представя пред Народното събрание доклад за текущото изпълнение на бюджета и за очакваното преизпълнение на собствените приходи.


§ 4. В Допълнителните разпоредби се създават § 3 и § 4:

“§ 3. Споразуменията с международни финансови институции, които създават задължения или ограничения за държавата, свързани със състоянието на годишния държавен бюджет на Република България, както по отношение на приходната, така и по отношение на разходната му част, подлежат на ратификация от Народното събрание.
	§ 4. Договори, с които се извършва разпореждане с вземания на Република България, произтичащи от междудържавни или междуправителствени споразумения, подлежат на ратификация от Народното събрание.”

	§ 5. § 3-7 от Преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 5-9.

 М О Т И В И


	Общата идея на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) е в устройствения закон, уреждащ бюджетния процес, по точно да бъдат отразени ролята и мястото на Народното събрание, така както са предвидени в чл. 84, т. 2 от Конституцията. Законопроектът отчита и обществения интерес, свързан със създаването на необходимата публичност и прозрачност при вземането на решения, които се отразяват върху приходната и/или разходната част на бюджета.
	Предлаганите промени са в следните насоки:
	
Компетентен орган за разпределение на реализиран бюджетен излишък.

В чл. 35, ал. 2 от действащия ЗУДБ е предвидено, че министърът на финансите разрешава разпределението на допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет. Това разрешение не е добро, тъй като не създава необходимите гаранции, че разпределението ще бъде извършено при отчитане на различните гледни точки с оглед определяне на приоритетните области, които следва да бъдат допълнително финансирани.
Поради това се предлага решението да бъде вземано от колективен орган, като се създава двойнствен режим -  в едни случаи компетентен е Министерски съвет, а в други - Народното събрание. Разграничителният критерий е размерът на реализирания бюджетен излишък. Така, от една страна, се осигурява необходимостта от оперативност и гъвкавост на уредбата, а от друга, се гарантира провеждането на публична и аргументирана дискусия с оглед голямото значение, което би могло да има едно такова решение, По този начин се държи сметка за ролята на Народното събрание в бюджетния процес и в същото време се отчитат практическите необходимости, когато става дума за разпределение на една значителна сума, това решение може да влияе съществено върху държавната финансова политика, а тя се определя в ежегодния Закон за държавния бюджет. Ето защо в тези случаи е оправдано разпределението на бюджетния излишък да става от Народното събрание, след провеждане на публични разисквания. В останалите случаи решението следва да бъде взето от Министерски съвет, който съгласно чл. 106 от Конституцията е органът, ръководещ изпълнението на държавния бюджет. В тези случаи ще се касае по  същество до една текуща управленска дейност, която ще бъде контролирана било чрез средствата на парламентарния контрол, било при приемане на отчета за изпълнението на бюджета.

Доклад от министъра на финансите за текущото изпълнение на бюджета и 
за очакваното преизпълнение на собствени приходи.

	Изискването министърът на финансите да представи след края на шестмесечието  доклад в Народното събрание, съдържащ информация за очакваното преизпълнение на собствените приходи, е свързано с предвиденото правомощие на Народното събрание в определени случаи да взема решение за разпределението на бюджетни излишъци. Това осигурява и необходимата отчетност и прозрачност относно текущото изпълнение на бюджета и състоянието на неговата приходна и разходна част.
Ред за влизане в сила на споразуменията с международни финансови 
институции.

	Действащата уредба не предвижда специални правила по отношение на реда за сключване на споразумения с международни финансови институции, които могат да имат отражение върху бюджета. Няма съмнение, че тези споразумения засягат важни въпроси, които се отразяват върху финансовата самостоятелност на държавата,  върху възможността й сама да определя за какво и колко да харчи. Съгласно Конституцията именно Народното събрание е органът, компетентен да определя размера, приоритетите и целите на разходване на публичните средства. Ето защо поемането на задължения или ограничения в тази връзка следва да стане със санкцията на Народното събрание. Още повече, че това ще създаде необходимата публичност и прозрачност относно финансовите параметри, с които следва да се съобразяват органите, които участват при съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.

	4. Ред за извършване на разпореждане с вземания на Република България, произтичащи от междудържавни или междуправителствени споразумения.

	Предложената разпоредба въвежда  изискване за ратификация на международните договори, с които се извършват действия на разпореждане с вземания на Република България от други държави, като например продажба, опрощаване на държавни вземания и др. Това е необходимо с оглед значението на посочените договори. Включването на това правило в ЗУДБ е обусловено от обстоятелството, че посочените действия се отразяват върху бюджета, доколкото са свързани с лишаване на държавата от постъпления, каквито биха били вноските за погасяването на тези задължения.


							Вносител: Даниел Вълчев




