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Препис! 
 

ОБЩИНА „ТУНДЖА” - ЯМБОЛ 
 
 

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

поемане на общински дълг  
 
 

Раздел І 
Общи положения 

 
Чл.1(1) С тази наредба се уреждат съставянето, обсъждането, приемането, 

изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на Община „Тунджа” – Ямбол, 
бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с финансовите институции и с 
други общини, както и с второстепенните разпоредители в общината. 

    (2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните 
средства на общината. 

Чл.2(1) Общинският бюджет е : 
                1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за 
една бюджетна година; 
                2.документ за политиката на общината, ръководство за оперативна дейност и 
средство за комуникация и координация. 
               (2) Общинският бюджет се съставя и изпълнява за една бюджетна година. 
               (3) Бюджетната година съвпада с календарната година. 

Чл.3 Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по 
ред, определен от ОбС с тази наредба и от определените със закон компетентни органи. 

Чл.4(1) С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства , с 
които се финансират местни и делегирани от държавата дейности при спазване 
принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и 
публичност. 
                  (2) ОбС определя в разходната част на общинския бюджет бюджетни кредити 
за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегирани от държавата 
дейности. 
                 (3) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити 
за местните дейности и услуги, които се извършват и финансират въз основа на закон 
и/или решение на ОбС. 

Чл.5(1) Общинският бюджет включва приходи и разходи, регламентирани със 
Закона за общинските бюджети и ежегодния  Закон за държавния бюджет. 
                   (2) Разходите се групират по функции, групи, дейности и по параграфи на 
единната бюджетна класификация, утвърдена от Министъра на финансите за 
съответната година. 
                  (3) При формиране на приходната част на общинския бюджет, ОбС определя 
размера на постъпленията от: 
                        1. местни данъци; 
                        2. местни такси;   
                        3. предоставяните от общината услуги и права; 
                        4. управлението и разпореждането с общинско имущество; 
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                        5. глоби и имуществени санкции; 
                        6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи. 

Чл.6(1) Бюджетът на общината включва собствения бюджет на първостепенния 
разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 
                    (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на второстепенните 
разпоредители със собствения бюджет на общината под формата на субсидии, се 
определят с приемането на общинския бюджет. 

Чл.7(1) (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.) ОбС по предложение на кмета на 
общината определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема 
бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет. 

        (2) ОбС по предложение на кмета на общината може да предостави правото 
на отделни второстепенни разпоредители прилагането на системата на делегираните 
бюджети. 

Чл.8 При формиране на разходната част на бюджета, ОбС определя конкретните 
размери на бюджетните кредити за: 

1. заплати и осигурителни плащания на финансираните от и чрез общинския 
бюджет местни и делегирани от държавата дейности и на персонала в тях; 

2.  капиталови разходи за придобиване, реконструкция и основен ремонт на 
дълготрайните активи в местните и делегираните от държавата дейности, в рамките на 
целевата субсидия от Централния бюджет, от собствени приходи и други средства, 
определени със закон; 

3. издръжка на местните и делегираните от държавата дейности; 
4. квалификация и обучение на общински служители, както и за 

командировки в чужбина; 
5. разходи за представителни цели; 
6. помощи по решение на ОбС, в т.ч. и за радостни и тъжни ритуали; 
7. разходи за членски внос в неправителствени организации; 
8. разходи за лихви, такси и комисионни по обслужване на дълга на 

общината, поет по решение на ОбС с цел финансиране на дългосрочни капиталови 
потребности; 

9. други задължителни разходи, определени с нормативен акт на централната 
власт или на ОбС; 

10. други разходи/включително за услуги/, които не противоречат на закона. 
Чл.9 (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и 

непредвидени разходи, възникнали през текущата година, както следва: 
1. За делегираните от държавата дейности – в размер до 10 на сто от 

одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година. 

2. За местните дейности в размер, определен от ОбС. 
                   (2) Конкретният размер на резерва се определя от ОбС при приемане на 
общинския бюджет за съответната година и представлява неразпределени кредити по 
функции, дейности и параграфи. 
                   (3) Резервът се разходва по ред, определен от ОбС при приемането на 
общинския бюджет. 
                   (4) Разходи от резерва се извършват само като се разпределят по съответните 
функции, дейности и параграфи. 

Чл.10 Общинският бюджет се изменя през текущата година по начина, по който е 
бил приет. 
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Раздел ІІ 

Съставяне на общинския бюджет 
 

Чл.11(1) Проектобюджетът на общината се съставя на основата на : 
              1. приетите от ОбС стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския 
план за развитие; 
              2. бюджетната прогноза в съответствие с общо икономическите изисквания, 
очертаваща параметрите на общинските приходи за следващите три години; 
             3. предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични 
обсъждания; 
          4. (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.) предложенията на кметовете на 
кметствата и кметските наместници, на  ръководителите  на  бюджетните  звена,   на 
председателя на ОбС за дейността на общинския съвет, както и на други организации, 
получаващи субсидия от общинския бюджет;          

5. задълженията по финансиране на общинския дълг; 
          6. разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, 
финансирани чрез общинските бюджети; 
          7. стандартите за делегираните от държавата дейности; 
          8. предложенията на съответните министерства за структурни промени в 
делегираните от държавата дейности при спазване самостоятелността на общинския 
бюджет; 
         9. задълженията по национални и регионални програми и проекти. 
                      (2) Кметът на общината разработва прогноза за местните приходи и 
разходи за следващите три години, която се актуализира ежегодно. 

Чл.12(1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския 
бюджет със съдействието на кметовете на кметствата, кметските наместници, 
ръководителите на бюджетните звена и органите на данъчната администрация. 
                      (2) Общинската администрация анализира представените проекти от 
лицата по ал.1, проверява законосъобразността на предвидените разходи и тяхната 
неотложност и потребност и след провеждане на диалог с тях съставя проекта на 
общинския бюджет. 
                     (3) На основата на съставения проектобюджет, кметът на общината 
представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи 
и местни разходи, както и предложение за размера на целевата субсидия от ЦБ за 
капиталови разходи за следващата бюджетна година по ред и в срок, определени от 
министъра на финансите. 
                    (4) Заедно с прогнозата по ал.2 кметът на общината представя в 
Министерство на финансите и намеренията на общината за поемане на общински дълг. 

Чл.13(1) Окончателният проект на общинския бюджет се съставя след приемане и 
публикуване на Закона за държавния бюджет за съответната година, при спазване на 
единната бюджетна класификация и разделението на дейностите на местни и 
делегирани от държавата. 
                     (2) Кметът на общината осигурява участие на заинтересованите лица като 
оповестява пред местната общност годишните цели на проекта на бюджета и създава 
условия за представяне на мнения и предложения. 

Чл.14(1) Проектът на общинския бюджет се съставя на основата на държавните 
трансфери, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година, 
прогнозата за местните данъци, съгласувана с данъчната администрация, общински 
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такси, определени от ОбС, прогнозните приходи от операции с общинско имущество, 
глоби, лихви и други неданъчни приходи. 
                     (2) Разходната част на бюджета в частта за делегираните от държавата 
дейности се съставя на основата на стойностните показатели в размери не по-малко от 
определените, със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 
година, държавни трансфери. 
                      (3) За сметка на приходите с общински характер могат да се  предвиждат 
бюджетни кредити за завишаване на нормативно определените разходи на делегираните 
от държавата дейности, както и за капиталови разходи над определените със Закона за 
държавния бюджет за съответната година. 
           Чл.15(1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с: 

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните потребности на 
бюджетните звена; 

2. предложенията на местната общност; 
3. задълженията по общинския дълг в частта за капиталовите разходи; 
4. задълженията за съфинансиране по национални, регионални и международни 

донорски програми и проекти. 
                    (2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за местните и 
делегираните от държавата дейности са: 
 1. определените със Закона за държавния бюджет субсидии за капиталови 
разходи; 
 2. приходите с общински характер; 
 3. донорски програми и проекти; 
 4. емисия на общински ценни книжа; 
 5. договори за заем с банки и други финансови институции. 

Чл.16(1) Местните и делегираните от държавата дейности не могат да се 
балансират с дефицит. 
                      (2) Преходният остатък по бюджета на общината от предходната година се 
разпределя и използва по решение на ОбС при спазване на законовите разпоредби. 
 

Раздел ІІІ 
Обсъждане и приемане на общинския бюджет 

 
Чл.17(1) Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за 

публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-
малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. 
                     (2) Публичното обсъждане се провежда чрез срещи, обсъждания в целеви 
фокус – групи, пресконференции, кръгли маси или дискусионни форуми с участието на 
граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители 
на бюджетните дейности, представители на граждански сдружения, медии, както и с 
юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги 
на територията на общината и др. 
                    (3) Кметът на общината при публичното обсъждане представя целите, 
приоритетите и услугите, които ще се реализират чрез общинския бюджет през 
годината. 
                    (4) За постъпилите предложения при публичното обсъждане се съставя 
протокол, който се прилага като неразделна част на проекта за бюджет при внасянето му 
от кмета на общината за разглеждане от ОбС. 
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Чл.18(1) (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.) Проектът на общинския 
бюджет се внася в ОбС от кмета на общината в законоустановения срок заедно с доклад, 
съдържащ мотивите по предложения проект и се разпределя от председателя на ОбС за 
становище от всички постоянни комисии, като водеща е комисията по финанси и 
бюджет. 

          (2) Кметът на общината заедно с проекта на общинския бюджет внася в 
ОбС и инвестиционната програма и проект за решение за приемане на бюджета. 

Чл.19(1) Проектът на общинския бюджет се разглежда приоритетно от 
постоянните комисии. 
                       (2) При поискване от постоянните комисии, общинската администрация 
предоставя допълнителни справки и пояснения по приходите и разходите. 

Чл.20(1) (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.) ОбС приема общинския 
бюджет в съответствие с условията и в сроковете, определени в Закона за общинските 
бюджети. 
                      (2) С решение ОбС може да определи приоритети за финансиране на 
местните дейности, в съответствие с възприетата общинска политика и предложенията 
на населението на общината. 

Чл.21(1) Специализираната финансова дирекция и финансовите органи на 
второстепенните разпоредители разпределят одобрените от ОбС бюджетни кредити в 
съответствие  с единната бюджетна класификация по тримесечия и по месеци. 
                      (2) При разпределяне на общинския бюджет по тримесечия се съблюдава: 
 1. разпределението на държавните трансфери; 
 2. сроковете за постъпване на собствените приходи; 
 3. поетите задължения за разходи; 
 4. ритмичността на приходите и сезонността на разходите; 
 5. отчетните данни за изпълнението на бюджета през предходната година. 

Чл.22 Приетият от ОбС бюджет и задължителната информация към него се 
представят в Министерството на финансите и в областното поделение на Сметната 
палата в определения със закона срок, както и в Националното сдружение на общините 
в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за 
преговори с централната власт. 

Чл.23(1) Общинският бюджет се разпределя по месеци и се утвърждава от кмета 
на общината в едномесечен срок след приемането му от ОбС. 
                      (2) В срока по ал.1 кметът на общината утвърждава бюджетни сметки на 
кметствата, населените места и дейностите, които не са обособени като второстепенни 
разпоредители в съответствие с единната бюджетна класификация. 

Чл.24 Когато не е приет Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за 
местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити 
за съответния период на предходната година. 

Чл.25 (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.)  До внасянето на проекта на 
общинския бюджет в ОбС, в определения в закона срок, разходите се извършват 
месечно в размери, както следва: 

1.  за държавните дейности - до размера на утвърдените държавни трансфери 
със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година; 

    2.  за местните дейности - в размер до 1/12 част от отчета за бюджетните 
кредити за предходната година. 

Чл.26 (Изм. и доп. с Решение № 806/25.08.2011 г.)  След внасяне на проекта на 
общинския бюджет в ОбС, до неговото приемане, разходите за финансиране на 
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местните дейности се извършват съобразно внесения проект, а разходите за 
финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на чл. 25, т. 1 от 
тази наредба. 

Чл.27 По ред и форма, определени от ОбС се предоставя публична информация 
относно приетия общински бюджет. 
 

Раздел ІV 
Изпълнение на общинския бюджет 

 
Чл.28 Кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет със 

съдействието на кметовете на кметства, ръководителите на бюджетните звена, кметските 
наместници и общинската администрация. 

Чл.29 Събирането на приходите от местните такси и цени на услугите се 
извършва в съответствие с наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги, приета от ОбС. 

Чл.30(1) Разходите от общинския бюджет се извършват до размера на 
постъпилите приходи, съответно за местните и делегираните от държавата дейности. 
                      (2) Не се допуска извършването на разходи и поемането на задължения, 
както и започването на програми и проекти, които влошават баланса на общинския 
бюджет, освен в случаите, когато по предложение на кмета на общината, ОбС е приел 
съответните решения и/или промени на бюджетните кредити. 
                     (3) ОбС не разглежда предложения за изменение на общинския бюджет, 
когато по тях няма изразено становище от кмета на общината. 

Чл.31(1) Кметът на общината определя реда за предоставяне на субсидии на 
второстепенните разпоредители в рамките на одобрените им от ОбС бюджетни сметки 
и тримесечно разпределение. 
                     (2) При възникване на неотложни и доказани потребности през 
бюджетната година второстепенните разпоредители представят мотивирани искания за 
допълнителни средства или за изменение на бюджетните кредити в рамките на 
одобрения им бюджет при спазване на финансирането на местните и делегираните от 
държавата дейности. 

Чл.32(1) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни 
кредити ежегодно  със заповед определя правата и отговорностите на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 
                      (2) При доказани нарушения на бюджетната дисциплина до тяхното 
отстраняване, кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните 
звена и субсидираните дейности. 

Чл.33(1) При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото 
изпълнение по решение на ОбС, на кмета на общината могат да бъдат предоставени 
правомощия при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната 
година и при спазване общия размер на бюджета, да: 

1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема 
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

2. прехвърля бюджетните кредити за различни видове разходи в една дейност или 
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й 
размер в частта за местните дейности; 

3. се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
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                       (2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни 
разпределения на бюджетните кредити по даден параграф се окажат недостатъчни, 
същите могат да се осигуряват без да се променя общия обем на бюджетните кредити по 
дейности и параграфи чрез: 
 1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфите с 
установен недостиг; 
 2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфите с 
реализирани икономии. 

Чл.34(1) Кметът на общината може да извършва промени между бюджетите на 
първостепенния разпоредител и на второстепенните разпоредители без да изменя 
размера на бюджетните кредити по сборен бюджет и целта, за която са предназначени. 
                      (2) Когато в изпълнение на нормативен акт или с акт на ОбС се променят 
натуралните показатели в местните или делегираните от държавата дейности, кметът на 
общината извършва съответните корекции, включително и на бюджетните кредити и 
взаимоотношения на второстепенните разпоредители със собствен бюджет. 
                       (3) Кметът на общината по предложение на второстепенните 
разпоредители в общината може да одобрява вътрешни компенсирани промени на 
бюджетните кредити между параграфите на бюджетната класификация по бюджетните 
им сметки при спазване на правомощията по чл.33  ал.1  т.т.1,2 от тази наредба. 
                       (4) В изпълнение на правомощията си по предходните алинеи, както и в 
други разрешени с нормативен акт случаи, кметът издава заповеди. 
                       (5) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити извършват 
съответните корекции по бюджетните си сметки в рамките на одобрените промени, 
считано от датата и за периода, посочен в писменото уведомление на кмета на общината. 

Чл.35(1) Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи, както и при 
преизпълнение на собствените приходи, ОбС може да открива, закрива или 
преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи в 
рамките на своята компетентност. 
                     (2) В областта на възложените от държавата дейности, ОбС може да 
предлага вземането на съответните решения от компетентните държавни органи, 
произтичащи от реалните потребности на местната общност. 
                     (3) При промяна на размера на бюджетните взаимоотношения на общината 
с централния бюджет, общинският бюджет се изменя по приходната и разходната част 
по ред, определен с ежегодния Закон за държавния бюджет на Република България. 

Чл.36 ОбС по предложение на кмета на общината, изменя общинския бюджет 
през текущата година като: 

1. одобрява допълнителни бюджетни кредити за сметка на резерва; 
2. създава допълнителни бюджетни кредити за сметка на преизпълнение на 

собствените приходи; 
3. одобрява вътрешни промени по разхода на бюджета по функции, дейности 

и параграфи на единната бюджетна класификация при спазване разделението на 
дейностите; 

4. при промяна на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, 
когато за това има изрично изискване. 

Чл.37(1)  Когато по време на изпълнение на общинския бюджет се появи 
временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности при неизпълнение 
на собствените приходи с решение на ОбС могат да се ползват заеми от: 

1. извънбюджетни средства и фондове на общината; 
2. банки и други финансови институции; 
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3. други източници. 
                      (2) С решение на ОбС, по предложение на кмета на общината, 
делегираните от държавата дейности, могат да се финансират допълнително и със 
средства от собствените приходи. 

Чл.38(1) Кметът на общината, при негово отсъствие, може да възложи със заповед 
на заместник кмет, който да изпълнява функциите му на първостепенен разпоредител от 
общината. 
                     (2) Функциите на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен 
при продължително отсъствие се изпълняват от кмета на общината или упълномощен 
от него заместник кмет. 

Чл.39 Дейността по управлението на бюджетните и извънбюджетните средства се 
осъществява от органите на местното самоуправление, от кмета и от общинската 
администрация, които: 

1. организират разработването, приемането и актуализирането на бюджетната 
прогноза за тригодишен период; 

2. организират разработването, приемането и актуализирането на общинския 
бюджет. 

3. осъществяват оперативно ръководство върху събирането на собствените 
приходи и разходването на средствата по бюджета, извънбюджетните сметки и 
фондовете на общината; 

4. изграждат ефективни системи за финансово управление и контрол, с цел 
законосъобразност на всички действия, свързани с изпълнението на общинския бюджет; 

5. организират отчетността на бюджетните и извънбюджетните средства в 
съответствие със закона; 

6. оказват съдействие на органите на Сметната палата и на Министерството на 
финансите при изпълнение на техните функции и задачи на територията на общината. 

Чл.40 Оперативното управление на бюджетните и извънбюджетните средства се 
осъществява от звената в общинската администрация, в съответствие с функциите, 
определени в устройствения правилник на общинската администрация. 

 
Раздел V 

Отчитане на общинския бюджет 
 

Чл.41 Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и 
в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет. 

Чл.42 Второстепенните разпоредители съставят месечни, тримесечни и годишни 
отчети за изпълнение на бюджетните си сметки по ред и форми, утвърдени от 
министъра на финансите и в срок, определен от кмета на общината. 

Чл.43 (1) Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за първото 
шестмесечие се внася за разглеждане в ОбС от кмета на общината, а в случаи на негово 
отсъствие – от заместник кмет. 
                        (2) По решение на ОбС може да се внася информация за текущото 
изпълнение на общинския бюджет и за друг период. 
                        (3) Кметът на общината информира периодично населението на 
общината за изпълнението на бюджета чрез средствата за масово осведомяване и/или 
интернет. 
                       (4) (Изм. с Решение №262/30.11.2012 г.) Годишният отчет за изпълнение на 
бюджета и годишния отчет за състоянието на общинския дълг се разглежда и приема от 
ОбС по показателите, по който е бил приет. 
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Чл.44 Кметът на общината организира публично обсъждане на годишния отчет, 
като оповестява датата на обсъждането в местните медии най-малко 7 дни 
предварително. Публичното обсъждане се провежда по реда на чл.17, ал.1 и 2 от тази 
наредба. 

Чл.45(1) (Изм. с Решение № 806/25.08.2011 г.)  Кметът на общината при спазване на 
принципите по чл. 4, ал. 2 от Закона за общинските бюджети и в съответствие със 
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор изгражда и прилага 
системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните 
средства на общината. 

          (2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от 
финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи. 

 
Раздел VI 

Общински дълг 
 

Чл.46(1) ОбС може да взема решения за поемане на общински дълг с приемането 
на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му. Финансовите задължения, 
поети с решение на ОбС, съставляват общински дълг и са задължение на общината. 
              (2) Отм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год. 

   (3) Отм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год. 
              (4)  Отм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год.                

   (5) Отм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год. 
 

Чл. 47 (Изм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год.) 
(1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и 

краткосрочен дълг или общинска гаранция, които се разглеждат и одобряват от 
общинския съвет.  

(2) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез 
дългосрочен  дълг чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност.  

(3) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на 
обществено достъпно място в сградата на Общината, като датата на обсъждането на 
проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от Общинския 
съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който 
е неразделна част от предложението по ал.1. 

(4) Публичното обсъждане се провежда по реда на чл.17, ал.2 от тази Наредба. 
Чл.48(1) Общинският дълг може да се обезпечава с учредяване на ипотеки върху 

недвижими имоти и залози върху дълготрайни материални активи. 
                    (2) Общината не може да обезпечава общинския дълг чрез залог или 
ипотека на имущество – публична общинска собственост. 

 
Раздел VII 

Извънбюджетни сметки 
 

Чл.49 Извънбюджетни средства са тези, които се набират и изразходват чрез 
извънбюджетни сметки и фондове, предмет на изрична разпоредба на Закона за 
държавния бюджет за съответната година. 

Чл.50 Ежегодно преди или ведно с приемането на общинския бюджет, ОбС 
приема приходо-разходните сметки на извънбюджетните средства. 
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Чл.51 Отчетът за разходваните извънбюджетни средства се обсъжда и приема от 
ОбС заедно с отчета за изпълнение на общинския бюджет. 

Чл.52 Кметът на общината внася в ОбС информация за текущото изпълнение на 
извънбюджетните сметки за първото шестмесечие и годината и при необходимост и за 
други периоди. 

Чл. 53. (Нов с Решение №326/26.06.2009 г.) С решение на Общинския съвет, при 
необходимост и в определени размери, могат да се прехвърлят средства от бюджетните 
сметки на общината в извънбюджетните сметки на одобрените за финансиране от 
европейските фондове проекти, за извършване на текущи разходи, до възстановяването 
им от бюджета на съответния проект. 

 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1.(Изм. с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год.) Наредбата се приема на основание 

чл. 9а от Закона за общинските бюджети и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг. 
§ 2. Наредбата е приета с Решение № 48 от 29.04.2004 година на ОбС”Тунджа” – 

Ямбол по Протокол № 9/29.04.2004 год. и влиза в сила от 29.04.2004 година. 
 

Наредбата е изменена и допълнена с Реш.459 от Прот.38/31.10.2006 год.; Изменена и 
допълнена с Решение №326/26.06.2009 г.; Изменена с Решение № 806/25.08.2011 г.; Изменена с 
Решение № 262/30.11.2012 г. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п./ 
     /КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/ 
 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п./ 
  /ИВАН ГЕОРГИЕВ/ 
 
 

 
 
Изготвил преписа: 
                         /Цв. Фотева/ 

 


