

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
									
Проект!

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


1.	Създава се нов чл. 49а със следното съдържание:
„чл. 49а Решенията на управителните органи на извънбюджетните фондове и сметки са публични. Разходването на средствата се извършва при следните условия:  
(1) Обнародване в електронен вид на:
1. Общините, фирмите, институциите и физическите лица, получили финансиране;
2.	Размерът на получените средства за всяка фирма и физическо лице;
3.	Наименование и цели на проекта;
4.	Сроковете за осъществяване;
5.	Договорът за изпълнение на проекта.
6.	Критерии за класиране на проектите при състезателна процедура.
2.	Създава се нова глава девета със следното заглавие: „Средствата от Европейския съюз и други чужди средства”.
3.	Текстът на чл.51 става чл. 50 от глава осма, а чл. 50 става чл. 51 от новата глава.
4.	Нов член 52, със следното съдържание:
„чл. 52. Решенията на управителните органи на държавните институции разходващи средства на Европейския съюз, както и всички етапи от усвояването на средствата са публични.
чл. 53. Разходването на средствата по чл.52 се извършва при следните задължителни условия:
(1) Обнародване в електронен вид на:
1. Общините, фирмите, институциите и физическите лица, получили финансиране;
2.	Размерът на получените средства за всяка фирма и физическо лице;
3.	Наименование и цели на проекта;
4.	Сроковете за осъществяване;
5.	Договорът за изпълнение на проекта.
(2) Критерии за одобряване на проекти в случаите, когато сумата отпусната от Европейския съюз по съответната програма или мярка е по-малко от общия размер на всички участвуващи в конкурса проекти.
(3) Ежемесечен отчет за хода на изпълнение на проекта.
(4) Резултати от контролни проверки на наблюдаващи държавни органи.”
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М О Т И В И


В ХL-то Народно събрание многократно са поставяни  проблемите за липсата на ефективност, прозрачност и надежден контрол при управление на обществени средства. Те станаха изключително актуални след спиране от Европейската комисия на средствата по няколко предприсъединителни програми. Очевидна е необходимостта от незабавни законови мерки, които да създадат предпоставки и изисквания за прозрачно управление и обществен контрол върху публичните средства. 
Основният закон регламентиращ правилата за изразходване и отчитане на публичните средства е Закона за устройството на държавния бюджет. По тази причина нашите предложения включват текстове с изисквания първо към управлението на обществени средства с източник Европейския съюз и други чужди средства, и второ средства с източник държавния бюджет разпределяни, чрез фондове и други извънбюджетни сметки. Въвеждат се изисквания за публичност на общините, фирмите и други институции, които получават публични средства, предназначението на тези средства, размера и сроковете за изпълнение и др.
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