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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 
 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
 

НАРЕДБА № 6 ЗА  
 

УСЛОВИЯТА И РЕДА НА СЪСТАВЯНЕ, 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 
 

ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 
 

В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове с 

Решение № .... по  Протокол  № ....../........2013 г. на Общински съвет – Две могили 
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§ 1. Изменя и допълва чл. 23, ал. 1, който добива следния вид:  

„Чл. 21. (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 последиците от форсмажорни обстоятелства; 

4. Осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; 

5. Общински проекти за публично-частно партньорство.” 

 

§ 2. Изменя и допълва чл. 24, който добива следния вид:  

„(1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на: 

1. Предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал 

по време на изпълнението на бюджета. 

2. Капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от 

бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг. 

3. Неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от 

форсмажорни обстоятелства. 

4. Плащания по изискуеми общински гаранции. 

(2) Краткосрочният дълг по ал. 1, освен в случаите по ал. 1, т. 2, трябва да бъде 

погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на 

съответната година. 

(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока 

по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.” 

 

§ 3 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.05.2013 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда на 

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Две могили, област 

Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 

чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове с Решение № ...... по Протокол  № 

...../.........2013 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на 

Председателя на Общинският съвет. 

 

     Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

    ___________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


