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ПРАВИЛНИК 
 

     ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ 
БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА    НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  
 

 
РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

              Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и реда за разходване и 
контрол на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за 
развитие на малки предприятия със седалище и адрес на управление   на територията 
на Община Челопеч и предприемачеството на физически лица с постоянен адрес 
с.Челопеч. 

                  (2) Малки и Микро предприятия са тези, посочени в чл.3 ал.2 и 3 от Закона 
за малките и средните предприятия (малки предприятия са тези, които имат средно 
списъчен брой на персонала по-малък от 50 души и годишен оборот, който не 
превишава 19 500 000 лв. и/или стойността на активите, която не превишава 
19 500 000 лв.; Микро предприятия са тези, които имат средно списъчен брой на 
персонала, по-малък от 10 души и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. 
и/или стойността на активите, която не превишава 3 900 000 лв..) 

                 (3) Физически лица (предприемачи), с постоянен адрес с. Челопеч 

            Чл. 2. Средствата, предвидени за създаване на условия за развитие на малките 
предприятия  и предприемачеството на физически лица на територията на Община 
Челопеч се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Челопеч.  



              Чл. 3. Дейностите, предвидени за създаване на условия за развитие на малки 
предприятия  и предприемаческа инициатива  у физическите лица на територията на 
Община Челопеч, включват:  

       1. консултации по повод получаване на кредити, предоставени целево от 
финансови институции на малки предприятия, регистрирани или развиващи дейността 
си на територията на Община Челопеч;  

       2. подпомагане при осъществяване на контакти, във връзка със сключване на 
споразумения с търговски банки и други финансови институции, които осъществяват 
специални програми за кредитиране на малки фирми;  

      3. целеви консултации за подпомагане на малкия  бизнес,чрез предоставяне на 
информация и съдействие за осъществяване на делови контакти в страната.  

       4.събиране на информация, проучване на добри практики от други градове, 
анализи и прогнози по текущи проблеми;  

       5. организация или съдействие при организирането на местни обществени 

мероприятия като  семинари,  работни срещи, изложби, панаири, организиране на 
групови изложения и други подобни за популяризиране на бизнеса;  

      6. консултации по повод разработването на проекти, реализация на бизнес 
 идеи и иновативни подходи.  

7. създаване на информация на сайта на Общината за подпомагане на малкия 
бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и поддържане на 
информация за предстоящи търговски панаири, семинари, лекции и работни срещи, 
публикации и др.;  

      8. провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, 
развитието и управлението на малкия частен бизнес, данъчна политика, 
законодателство на Република България и др.  

      9. Финансово подпомагане на малки и  Микро предприятия и предприемачи 
физически лица. 

    10. други дейности, по преценка на назначената по този правилник комисия 

             Чл. 4. (1) Със средства, предвидени от бюджета на Община Челопеч се  
финансират дейностите по чл.З т. 1-10 от настоящия правилник.  

                (2) Общата сума на финансираните дейности през годината не може  
да превишава сумата, предвидена в бюджета на Община Челопеч.  

РАЗДЕЛ II. 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО РАЗХОДВАНЕ НА  СРЕДСТВАТА 



           Чл.5. (1)Помощен орган на кмета за управлението на средствата по чл.4 се 
осъществява от постоянна комисия, в състава на която се включва един общински 
съветник  и двама представители на общинска администрация.                                                                  

            1.Общинският съветник, се предлага от Председателя на Общински съвет 
Челопеч, а представителите на общинската администрация се определят със заповед 
на Кмета на Община Челопеч.  

          Чл.6.(1) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват повече от 
половината от общия брой на членовете            

                   (2) Комисията приема решения като същите се вземат с обикновено  
мнозинство. 

          Чл.7. (1) Председателят на Комисията определя датата, часа и мястото на  
провеждане на заседанията.  

             (2) Заседанията на Комисията са открити.  

           Чл.8. Протоколът с решението  на Комисията за предложения за разходване на 
средствата се публикува на интернет страницата на Община Челопеч и се представя 
на кмета или упълномощено от него лице за вземане на крайно решение за 
изразходване на средствата по чл.4.  

         Чл.9. (1) Комисията изработва общинска програма за стимулиране на малкия  
бизнес.  

(2) Комисията осъществява постоянен анализ на състоянието на малкия  бизнес  
(3) Председателят на Комисията представя, в срок до 30.04 на следващата 

 година, отчет за начина на разходване на средствата пред Общински съвет Челопеч.   
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. Административно-техническото обслужване на работата на  
комисията по чл.5 от настоящия правилник се осигурява текущо от Общинска 
администрация.  

§2. Комисията по чл.5 от настоящия правилник може да изработи и 
приеме вътрешни правила за работа.  

 §3. Настоящият правилник се приема на основание чл.21 ал.2 от Закона 
за местното  самоуправление и местната администрация  
 
Приет с решение №237 по протокол №30/28.02.2014 г. на Общински съвет с. Челопеч.                                       


