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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА 

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА СЪСТАВЯНЕ, 
ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

КРИЧИМ 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във 
връзка с чл. 75 - 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на 
вниманието на жителите на община Кричим в 30-дневен срок, считано от 07.12.2017 г. 
за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.  

Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да подавани в 
деловодството на Общински съвет при община Кричим или на e-mail: 
kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg

 МОТИВИ към ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБАТА ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И 
ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

Във връзка с приемането на Закона за концесиите, обнародван в ДВ, бр. 96 от 01 
декември 2017г., се направиха няколко изменения в Закона за общинския дълг, което 
налага да бъдат направени изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, приета с Решение № 187, взето 
с протокол № 20 от 06.12.2013 г., изм. с Решение № 103, взето с Протокол № 10 от 
04.08.2016г., посл. изменена с Решение № 160, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017г.  
на Общински съвет при община Кричим. 

Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за условията 
и и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим: С 
приемането на Закона за концесиите, обнародван в ДВ, бр. 96 от 01 декември 2017г. се 
направиха няколко изменения в чл. 4 от Закона за общинския дълг, свързани с 
възможността на общината за поемане на дългосрочен общински дълг.  

 Цел на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим: да 
приведе общинската наредба в съответствие с измененията и допълненията на 
разпоредбите на Закона за общинския дълг. 

При изготвяне на проекта на Наредбата за изменение и допълнение е взето под 
внимание измененията на чл. 4 от Закона за общинския дълг.  

Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
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Община Кричим не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата  
за изменение и допълнение се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на 
същата.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим, е в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство. 

 Фактически основания: необходимост от изменение и допълнение на местен 
нормативен документ, който да регламентира за какво може да се поема дългосрочен 
общински дълг. 

Правни основания На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4 от Закона за общинския 
дълг, при спазване на изискванията на чл. 75 -79 от Административно процесуалния 
кодекс и чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове, Общински съвет при община Кричим 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим, приета с Решение № 
187, взето с протокол № 20 от 06.12.2013 г., изменена с Решение № 103, взето с 
Протокол № 10 от 04.08.2016г., посл. изменена с Решение № 160, взето с Протокол № 
16 от 14.02.2017г.на Общински съвет при община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя и допълва чл. 64, т. 5 и създава нови т. 8 и т. 9, както следва:

„Чл. 64. т. 5. финансиране на общински проекти за концесии за строителство 
или концесии за услуги с плащания от концедента; 

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

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

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Наредбата се приема от Общинския съвет на основание чл. 4 от Закона за 
общинския дълг и влиза в сила от датата на влизане в сила на настоящото решение.  

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината. 


