
ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за 

общинския дълг, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Поморие, както следва: 

§ 1. В чл.35 се отменя точка 3. 

 

§ 2. В чл.35, т.5 думите „за временен недостиг на средства по бюджетите на 

общините” се заменят с думите „включително възмездното финансиране по чл.103, 

ал.3 от закона” и редакцията придобива следния вид: 

„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси,  

включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона;” 

 

 

§ 3. В чл.35 се отменя точка 6. 

 

§ 4. В чл.35, т.7 след думите „финансов лизинг” се добавя запетая и думите 

„търговски кредити” и редакцията придобива следния вид: 

 

„7. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг 

съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на 

Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за 

създаване на Европейската общност.” 

 

§ 5. В чл.36, т.5 се изменя като досегашният текст се заличава и редакцията 

придобива следния вид: 

 

„5. финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии 

за услуги с плащания от концедента”. 

 

§ 6. В чл.36 се създават нови т.6, т.7, т.8 и т.9, както следва: 

 

„6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 

103, ал. 1 от Закона за публичните финанси; 

7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 

от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 година, от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, 

пропорционална и недискриминационна процедура; 

8. разплащане на просрочени задължения; 
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9. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за 

сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.” 

 

§ 7. В чл.37, ал.1, т.1 думите „възникнал по време на изпълнението на бюджета” се 

заменят с думите „възникнал при временни касови разриви по бюджета на 

общината” и редакцията придобива следния вид: 

 

„1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;” 

 

§ 8. В чл.37, ал.1, т.2 думите „средствата, за които предстои да бъдат осигурени в 

рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила 

договор за дългосрочен дълг” се заличават и редакцията придобива следния вид: 

 

„2. капиталови разходи” 

 

§ 9. В чл.37 се създават нови т.5 и т.6, както следва: 

 

„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 

6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от 

финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура;” 

 

§ 10. В чл.37 ал.2 и ал.3 се отменят. 

 

§ 11. Чл.38 се отменя. 

 

§ 12. В чл.40, т.3 думите „погасителна схема” се заменят с думите „намерения за 

погасяване” и редакцията придобива следния вид: 

 

„3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на 

проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния 

финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването 

му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за 

консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване 

на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на 

дълга върху бюджета на общината;” 

 

 

§ 13. В чл.41, ал.3 думите „от предложението по чл.40” се заменят с думите „от 

предложението по чл.39” и редакцията придобива следния вид: 

 

„(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с настоящата 

наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите 

предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по 

чл. 39.” 
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§ 14. В чл.42, ал.3 думите „за избор на финансова институция” се заменят с думите 

„за избор на финансова или кредитна институция съгласно приложение № 3 към 

настоящата наредба” и редакцията придобива следния вид: 

 

„(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да 

проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция съгласно 

приложение № 3 към настоящата наредба, която да осигури необходимото 

финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на 

общински ценни книжа.” 

 

 

§ 15. В чл.43, ал.2 след думите „чл.32 от Закона за публичните финанси” се 

допълват  думите „както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти 

чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови 

посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" 

ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура” и редакцията придобива следния вид: 

 

„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със 

закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за 

публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти 

чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от 

финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и 

недискриминационна процедура.” 

 

§ 16. Създава се ново Приложение № 3 към чл.42, ал.3 от Наредба № 12 

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Поморие, представляващо „Процедура за 

избор на финансова/кредитна институция”, приложена като приложение № 1 към 

настоящата докладна записка. 
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