НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА
ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ
ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение №653/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил)
§ 1. В чл. 1, ал. 1се правят следните допълнения:
1. Добавя се нова точка 6, със следния текст:
„6. избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник;“
2. Съществуващата точка 6 става точка 7 и в началото
ѝ
се добавят думите „други
условия по“.
§ 2. В чл.2, ал.2, т.2 думата „закона“ се заменя с думите „Закона за публичните
финанси“.
§ 3. В чл.3, ал.1, т.2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с думите „с бюджет“.
§ 4. В чл.7, ал.2 в края се добавят думите „и се отразяват в бюджета на общината за
съответната година като приоритети.“.
§ 5. В чл.8 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.2 се изменя по следния начин:
„2. субсидии за местни дейности от централния бюджет – обща изравнителна
субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл.14 се добавя нова алинея 7 със следния текст:
„(7) Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг
съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.“
§ 7. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 15. (1) Кметът на общината:
1. организира изпълнението на определените от министъра на финансите ред, начин и
срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга,
включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции;
2. осъществява текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел и на
показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от ЗПФ;
3. осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, като
задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към
полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя
срокове и стъпки за предприемане на съответни действия и информира ОбС за това;
4. възлага на длъжностни лица от администрацията изпълнение на ангажиментите по чл.
5а. от ЗМДТ.“

2. Алинея 4 се отменя.
§ 8. В чл.17, ал.2 думите „30 ноември“ се заменят с думите „един ден преди
изтичането на срока за внасяне в общинския съвет по чл.84, ал.4 от Закона за
публичните финанси“.
§ 9. В чл.19 се правят следните изменения:
1. В ал.5:
а) В т. 1 думите „определените 5% с чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните
финанси“ се заменят с думите „15 на сто“.
б) В т. 2 думите „определените 30% с чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните
финанси ограничения “ се заменят с думите „50 на сто“.
2. В алинея 6 думите „ал.5“ се изменят на „ал.6“.
3. Алинея 9 се изменя по следния начин:
„(9) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. друг размер на ограниченията по ал. 5, т. 1 и 2;
2. както и общинските бюджети да включват и други показатели.“
4. Създават се нови алинеи 14 и 15 със следния текст
„(14) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 5, т. 1 и 2 се
включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато
бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет;
(15) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто
бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 14 се
прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните
четири години до преобразуването ѝ.“
§ 10. В чл.29 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя по следния начин:
„Промените по общинския бюджет, извън тези по показателите на общинския
бюджет, които са в резултат на получени като трансфери или временен безлихвен
заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки, се одобряват с
решение на общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата
дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона
за публичните финанси.“
2. Алинея 4 се изменя по следния начин:
„(4) Кметът на общината отразява промените по бюджета на общината, съответно по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.“
3. В ал. 9 след думите „разпоредители с бюджет“ се поставя точка, а думите до края
на изречението се заличават.
§ 11. В чл.34 се правят следните допълнения:
1. В ал.1 се добавят нови точки 4 и 5 със следния текст:
„4. спазването на фискалните правила и правилата по настоящата наредба и на другите
условия по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ;
5. изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл. 130е, в случай на процедура за
финансово оздравяване.“
2. Създават се нови алинеи 5 и 6 със следния текст:
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„(5) До края на месец февруари всяка година, заместник-кмета „Икономика и финанси“,
въз основа данни от дирекция „Финансово-стопански дейности и бюджет“ представя на
кмета доклад от извършена оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за
публичните финанси към края на предходната година.
(6) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се прилага процедурата
по Глава осма "а", Раздел ІІ от ЗПФ.“
§ 12. В член 36 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се променя по следния начин:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата
бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната
палата е извършила финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината
внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на общината.“
2. Създава се нова алинея 4 със следния текст:
„(4) Ако в скоковете по ал. 1, не е връчено одитно становището на Сметната палата,
кметът на общината допълнително внася за информация в общинския съвет становището
в седем дневен срок от неговото получаване.“
§ 13. В чл.37 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 придобива следната редакция:
„(3) Общинският съвет след обсъждането по ал.2 приема отчета по чл.36, ал.1 не покъсно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.“
2. Алинеи 4 и 5 се заличават.
§ 14. В чл.40, ал.4 думата „община“ става „общината“ и след нея се добавя текста „на
второстепенни разпоредители с бюджет и на общински търговски дружества със сто
процента общинско участие.“
§ 15. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.3 се правят следните промени:
а) точка 3 се заличава.
б) точка 5 придобива следната редакция:
„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси,
включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона.“
в) точка 6 се заличава.
§ 16. В чл. 42 се добавят нови точки 6 и 7 със следния текст:
„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 за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320
от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови
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посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
§17. В чл.43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал.1 става текст на целия член.
2. Точка 1 придобива следната редакция:
„1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при
временни касови разриви по бюджета на общината;“
3. В точка 2 думите след „капиталови разходи“ се заличават.
4. Създава се нова точка 5, със следния текст:
„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;“
5. Създава се нова точка 6 със следния текст:
„6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент
1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови
инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура.“
6. Алинея 2 се отменя.
7. Алинея 3 се отменя.
§ 18. Член 44 се отменя.
§ 19. В чл.48 се правят следните допълнения:
1. В алинея 1, т.3 думите „погасителна схема“ се заменят с думите „намерения за
погасяване“.
2. Алинея 2 се променя по следния начин:
„(2) Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание
на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и
намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за
погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга
върху бюджета на общината.“
§ 20. В чл. 49, ал.1 след думите „покана до местната общност“се поставя точка, а
думите до края на изречението се заличават.
§ 21. В чл.51, ал.2 след думите „избор на финансова институция“ се добавят думите
„или кредитна институция“.
§ 22. В чл.52, ал.2 след думите „разпоредбата на чл.32 от Закона за публичните
финанси“ се добавят 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 от
финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в
България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура.“
§ 23. Създава се нов Раздел IXА със следния текст:
„РАЗДЕЛ IХ А

Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или
финансов посредник
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Чл. 52а. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов
посредник се извършва в съответствие с принципите по чл.1, ал.2, както и принципите за
откритост, прозрачност и недискриминационност, свободна и честна конкуренция и
равнопоставеност на всички кандидати за постигане на икономически най-изгодно
решение за местната общност.
Чл. 52б. Не може да участва в процедурата лице, което:
1. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
2. е в ликвидация;
3. има парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчноосигурителния и процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Чл. 52в. (1) Процедурата по този раздел определя реда за избор на:
1. финансова или кредитна институция - при поемането на дългосрочен дълг;
2. финансова или кредитна - при поемането на краткосрочен дълг, включително при
поемането на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение;
3. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.
(2) Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от
"Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, от фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници", от фондовете за градско развитие,
както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови
посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.
Чл. 52г. (1) Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова или кредитна
институция, или финансов посредник и документация за участие в процедурата.
(2) Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. решението на ОбС по чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг;
2. обект на финансирането;
3. размер и вид на финансирането;
4. изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности,
специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;
5. срок на валидност на офертите;
6. критерии за оценка на офертите;
7. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
8. място, срок и начин на подаване на офертите;
9. място и дата на отваряне на офертите;
10. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.
(3) Обявлението се публикува на интернет страницата на общината.
(4) Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от 10 (десет) работни дни
считано от датата на публикуването.
Чл. 52д. (1) Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната
информация:
1. обявлението за избор на финансова или кредитна институция, или финансов
посредник;
2. описанието на проекта по чл. 14, т. 2 от Закона за общинския дълг ;
3. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите,
съдържаща показателите и относителната им тежест;
4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен
отчет за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Методиката по ал. 1, т. 3 съдържа указания за определяне на оценката по всеки
показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.
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Чл. 52е. Документацията за участие в процедурата се подготвя от комисия, включваща
експерти с необходимите знания и опит и се одобрява от кмета на общината.
Чл. 52ж. (1) Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за
участие в процедурата.
(2) Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок 3 работни дни от
постъпване на искането и да ги публикува на интернет страницата на общината.
Чл. 52з. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране
на подадените оферти.
(2) Комисията се състои най-малко от трима и най-много от седем членове, като се
определят и резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите
членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и
практически опит в съответствие с целта и сложността на задачата.
(4) Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към
комисията.
(5) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:
1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
(6) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(7) Членовете на комисията и консултантите представят декларация за отсъствие на
обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване и
на всеки етап от процедурата.
(8) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията
си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.
Чл. 52и. (1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие
кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявлението.
(2) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно
методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой
на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(4) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.
(5) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на
документите на кандидатите и от класирането, и обявява трите най-добри оферти. В
тридневен срок от издаването й заповедта се изпраща на всички кандидати, подали
оферти за участие в процедурата.
(6) В 7-дневен срок от издаването на заповедта кметът на общината отправя покана до
кандидатите с трите най-добри оферти за провеждане на преговори, с която:
1. определя срок от 5 до 10 дни преди провеждането на преговорите, в който
поканените кандидати могат да получат допълнителна информация по проекта и
финансовото състояние на общината;
2. ги уведомява за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите.
Чл. 52й. (1) Кметът на общината, подпомаган от комисията за разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти, провежда преговори с всеки от кандидатите, подали
трите най-добри оферти, съгласно обявените изисквания.
(2) За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидата се съставя
протокол, който се подписва от кмета, кандидата и членовете на комисията по чл. 52з.
(3) Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените
с офертата.
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Чл. 52к. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет доклад за резултатите от
проведената процедура за избор. Към доклада се прилагат:
1. протоколът за оценяването и класирането на кандидатите на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и заповедта на кмета, с която
се обявени резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от
класирането, и обявява трите най-добри оферти;
2. протоколите от проведените преговори;
3. проектодоговорите.
4. прогноза за влиянието на новия дълг върху показателите по чл. 32 от ЗПФ.
(2) Общинският съвет приема решение, с което:
1. определя финансовата институция, която да осигури необходимото финансиране на
проекта;
2. възлага на кмета да сключи договор с определения кандидат и да уведоми в 3дневен срок кандидатите, участвали в преговорите, за решението по т. 1.
(3) Решението по ал. 2 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на
общинските съветници.
Чл. 52л. (1) Кметът на общината може да сключи рамково споразумение с финансова или
кредитна институция за предоставяне на краткосрочни заеми въз основа на проведена
процедура по реда на този раздел.
(2) Рамково е споразумението, сключено между общината и една или повече финансови
и/или кредитни институции, предоставящи услуги на територията на общината, целта на
което е да се определят предварително условията на договорите за краткосрочен заем,
които страните възнамеряват да сключат в определен период, включително за
максималния размер, начина на обезпечаване, условията за погасяване и максималната
цена на дълга (лихви, такси, комисиони и други видове възнаграждения).
(3) Рамковото споразумение не може да бъде използвано с цел предотвратяване,
ограничаване или нарушаване на конкуренцията.
(4) При сключено рамково споразумение общинският съвет определя само размера на
краткосрочния дълг, в рамките на който кметът на общината може да сключва договори
за заем при спазване изискванията по чл. 12, ал. 1 от ЗОД.
Чл. 52н. (1) Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска
гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска
гаранция или гаранционните писма.
(2) Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на
погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на
чл. 40 от ЗОД.
(3) Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до третия
работен ден на отчетния месец предоставят на кмета на общината информация за
обслужването на дълга.
(4) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни
разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от
кредитополучателите.
(5) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят
не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по
договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в
съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.
(6) Когато изискванията на предходната разпоредба не са предвидени в споразумението
за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора мерките,
които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция,
както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.
(7) От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в
правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.
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(8) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на
кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.
(9) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото
законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.
Чл. 52о. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при
условията и по реда на настоящата наредба.
Чл. 52п. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично
предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
Чл. 52р. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично
предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по
смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
(2) В случаите по ал. 1 общинския съвет с решението за поемане на общински дълг
определя реда за оповестяване на информацията, необходима на инвеститорите за точна
оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани
с ценните книжа.“
§ 24. В чл.53, ал.3 думите „по ал.1“ се заменят с „по ал.2“.
§ 24. В чл.55 думите „по ал.1“ се заменят с думите „по чл.53, ал.2“.
§ 25. В Приложение към чл.19, ал.6 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „ал.5“ се заменят с думите „ал.6“.
2. В т.8 думите „30 на сто“ се заменят с думите „50 на сто“.

Наредбата е приета от Общински съвет - Кюстендил на 29.12.2017 г. и е
подпечатана с официалния печат на Общинския съвет.
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