ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


									Проект!



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

§1.  В чл. 35, ал. 2 текстът придобива следния вид:
 “По предложение на министъра на финансите, 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.”  

§ 2. Създава се нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
 “Ал. 3. На основата на касовия отчет към 1 октомври на съответната година, министърът на финансите извършва подробен анализ за установяване преизпълнение на бюджета за деветмесечието.”
 “Ал. 4 Ако очакваното преизпълнение за съответната година е в размер не по- –малък от реализираното преизпълнение за деветмесечието, министърът на финансите внася предложение в Министерския съвет за отпускане на допълнителни бюджетни кредити за извършване на непредвидени или неосигурени бюджетни разходи за съответната година в размер до 1 на сто от общия размер на преизпълнението. “
 “ Ал. .5  По преценка на Министерския съвет, за изразходване на останалата част от преизпълнението той внася в Народното събрание предложение за актуализиране на бюджета за съответната година.”
  
§ 3. Сегашната ал. 3 се преномерира и става а л.6.  
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М О Т И В И

Сегашният механизъм за разпределяне на възникнали излишъци в бюджета, основан на разпоредбите на чл. 35, ал. 2 дава права на министъра на финансите да разрешава допълнителни кредити без санкция на Министерския съвет. Поради това, че по конституция Министерския съвет е органът, който съставя и изпълнява държавния бюджет, предлагаме разрешаването на допълнителни кредити да става със решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.
През последните години се наблюдава нарастващ излишък по държавния бюджет. За 2004 г. с очертава той да бъде над 1млрд лв. , което представлява над 10 на сто от общия размер на приходите. 
 Предлагаме след приключване на деветмесечието на съответната година,  министъра на финансите да извършва задълбочен анализ на касовото изпълнение на бюджета  с цел да се установи размера на преизпълнението на бюджета за деветмесечието. Ако очакваното преизпълнение за съответната година е в размер, който не е по- малък от реализираното преизпълнение за деветмесечието,  министърът на финансите е длъжен да внесе в Министерския съвет проект на решение за отпускане на допълнителни бюджетни кредити за извършване на непредвидени или неосигурени бюджетни разходи за съответната година в размер до 1 на сто от общия размер на преизпълнението. По преценка на Министерския съвет, за изразходването на останалата част от преизпълнението той внася в Народното събрание предложение за актуализиране на бюджета за съответната година. 
Според сега действащите норми на Закона за устройство на държавния бюджет, излишъкът се използва за погасяване на дългове или се предвижда като резерв за неотложни непредвидени разходи. В Закона не е уреден прецизно механизмът, по който да се разпределя размера на излишъка. Предложените от нас текстове ще отстранят  този недостатък и ще се прекрати практиката за  нереално бюджетно планиране.
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