
Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 30 дни, Община Родопи чрез настоящото публикуване на интернет страницата на 

общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на Наредба за изменение на Наредба за реда и 

начина за провеждане на обществени обсъждания на e-mail адрес: 

municipality_rodopi@abv.bg  

 

 

МОТИВИ: 

 

ОБОСНОВКА за конкретната необходимост от приемането на наредба за 

изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ, приета с Решение № 766, взето с Протокол № 

48 от 16.09.2010 г. на Общински съвет Родопи  

 

 Съгласно чл. 4 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема дългосрочен 

дълг за:  финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност; 

рефинансиране на съществуващ дълг;  предотвратяване и ликвидиране на последиците от 

форсмажорни обстоятелства; осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; 

финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство и финансиране при 

временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси. Самите основания, даващи право за стартиране на процедура за 

поемане на дългосрочен общински дълг, сочат в повечето хипотези на изключителност, 

която налага своевременни и адекватни действия, предприемани от общинската 

администрация и общинския съвет. В същото време, предвидената в Закона за общинския 

дълг процедура изисква провеждане на публично обсъждане с цел осигуряване на 

прозрачност на процедурата и информираност на местната общност,  което обсъждане, 

съгласно местната наредба следва да бъде проведено не по-рано от 14 дни  от датата на 

оповестяването. Отделно от това, съгласно чл. 15, ал.1 от Наредбата, Общинският съвет 

разглежда предложението за поемане на дългосрочен общински дълг най-малко 40 дни 

след датата на проведеното обществено обсъждане. Така определеният срок от 40 дни 

утежнява процедурата и не дава възможност за адекватна оперативна реакция от страна на 

общината и общинския съвет особено в хипотезите на изключителност по чл.4 от ЗОД, 

изискващи по-бърза реакция. В същото време, съгласно чл. 15, ал.2 от Закона за 

общинския дълг, Общинският съвет разглежда предложението за поемане на общински 

дълг най-малко един месец след датата на обсъждане на проекта, което се явява 

оптималният срок при приемане на такъв тип решение.  

 Горното в съвкупност обосновава изменение на разпоредбата на чл. 15, ал.1 от 

Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, която да придобие 

следната редакция : „ Датата на общественото обсъждане на проекта /проектите/ се 

насрочва най-малко тридесет дни преди разглеждането на предложението за поемане 

на дългосрочен дълг от Общинския съвет.”    

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

НАРЕДБАТА. 

 



За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са съответствие със 

законовата уредба – чл. 15, ал.2 от Закона за общинския дълг и по-голяма оперативност 

при вземане на решение за поемане на дългосрочен дълг.  

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

 

Предлаганите промени в Наредбата за изменение на Наредбата за за реда и начина 

за провеждане на обществени обсъждания на Община Родопи са в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство. 

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

 

Настоящото решение се приема с правни основания: чл.21, ал.1,т. 7, т.23 и ал. 2 от 

ЗМСМА , във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.79 от АПК, във връзка с чл. 

15 от Закона за общинския дълг 

 


