
НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 

 
§ 1. В Раздел VI “Общински дълг”  се правят следните промени: 
1.Чл. 42, ал. 2, се изменя и придобива следния вид: 

 „Чл. 42. (2) Поемането на общински дълг се извършва чрез: 
1. емисиите на общински ценни книжа; 
2. дълга, поет с договори за общински земи; 
3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската 

собственост; 
4. изискуемите общински гаранции; 
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за 

устройството на държавния бюджет за временен недостиг на 
средства по бюджета на общината; 

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на 
разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, 
съфинансирани от Европейския съюз; 

7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две 
години.” 

 
2. Член 44 се изменя така: 
„Чл. 44. (1) Общината може да поема дългосрочен дълг за: 
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната 

общност; 
2. рефинансиране на съществуващ дълг; 
3. предотвратяване и ликвидиране на последици от фосмажорни 

обстоятелства; 
4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; 
5. общински проекти за публично-частно партньорство. 

(2) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на 
дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото 
избиране. 

(3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за 
който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на 
чл. 49. ” 

 
3. В чл. 49 цифрата „25” се заменя с „15”. 
 

Допълнителна разпоредба 

 § 2. Настоящата Наредба влиза в сила  след публикуване в местен 
ежедневник. 

 



МОТИВИ 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
 
 
 Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет е приета с Решение на Общинския съвет № 119 от 
27.05.2004 г. въз основа на Закона за общинските бюджети. Предвид 
настъпили промени същата е е изменяна и допълвана с Решение № 8 от 
31.01.2008 г., Решение № 582 от 31.03.2010 г., Решение № 858 от 28.04.2011 
г. и Решение № 874 от 26.05.2011 г. на Общинския съвет. 
 Настоящото предложение за изменение и допълнение в Наредбата е 
продиктувано от влезли в сила изменения и допълнения в Закона за 
общинския дълг, които налагат нова редакция или внасят по-голяма ясната на 
отделни текстове, отнасящи се до: 

1. Изменя се чл. 12, като годишният размер на плащанията по дълга във 
всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на 
собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен 
годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината; 

2. Създава се чл. 17а, ал. 1 -  Общинският съвет не може да приема 
решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 
месеца от неговото приемане; 

3. В § 2 от ПЗР е създадена ал. 3 „Общините, чийто годишен размер на 
плащанията по дълга, поет до 31 декември 2010 г., надвишава 15 на сто от 
общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по 
последния заверен годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината, 
нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията по чл.12, ал.1; 

4. Изменя се чл. 4, като се допълва с нова т. 5 по силата на която 
общината може да поема дългосрочен дълг във връзка с изпълнение на 
общински проекти за публично-частно партньорство.  

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в действащото 
законодателство, същите следва да съответстват  с правото на Европейския 
съюз. 


