ДОКЛАД
ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Относно: Необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за провеждане
на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от
община Първомай
Приемането на Наредбата се налага, поради следното:
Всяка община на територията на РБ 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 концесии за
строителство или концесии за услуги с плащания от концедента; финансиране при временни
касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
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; разплащане
на просрочени задължения; осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени
заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.
Съгласно чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг, преди поемането на дългосрочен
общински дълг, Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира със заемните
средства, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Чл. 15, ал.3 от закона
предвижда, че обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба,
приета от общинския съвет.
Действаща понастоящем в Община Първомай е НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ. 4 И ЧЛ. 5 ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ. Същата е приета с Решение № 88 на общински съвет
Първомай, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9. Наредбата не е актуализирана в
продължение на повече от 10 години и по своето съдържание същата е несъответна на
разпоредбите на Закона за общинския дълг в настоящата му редакция.
Ето защо, действащата понастоящем наредба за условията и реда за провеждане на
обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг следва да бъде
отменена и респ. да се приеме нова Наредба, с която този нормативен документ на община
Първомай да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг. С
приемането на новата наредба ще се попълни празнотата в подзаконовата нормативна уредба на
общината и ще се осигури прозрачност и информираност на местната общност в процедурите,
касаещи обществените отношения по поемане на дългосрочен дълг. Ще бъде гарантирана и
възможността на заинтересованите физически и юридически лица да вземат активно участие
при обсъждане на проектите и тяхното финансиране.

За приемане и прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни
средства.
Предложените текстове на Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане
на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай са
в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското
законодателство.
Проектът на нормативния акт е изработен при зачитане на принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност, с което са изпълнени изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

С уважение,
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