Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения
срок от 30 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване, предоставя
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по
проекта на Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти,
финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай на
следния e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg

МОТИВИ:
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ
ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
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. Приемането на нова
Наредба е свързано с необходимостта от привеждане на нормативните документи на община
Първомай към изискванията на Закона за общинския дълг.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
За приемане и прилагане на измененията и допълненията в цитираната Наредба не е
необходимо разходването на бюджетни средства.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очакван резултат от приемането на предложения проект е да се попълни празнотата в
подзаконовата нормативна уредба на община Първомай и да се постигне съответствие на
подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на законодателството от по-висок ранг, в
частност на Закона за общинския дълг. С приемането й ще се осигури прозрачност и
информираност на местната общност в процедурите, касаещи обществените отношения по
поемане на дългосрочен дълг.
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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 – Закон за
общинския дълг, както и с тези на европейското законодателство.
При изработването на проекта на настоящата наредба са спазени принципите на
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за условията и
реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен
общински дълг от община Първомай с оглед попълване на празнотите в нормативната уредба
с местно значение.
Принцип на обоснованост – обосновано е приемането на Наредба за условията и
реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен
общински дълг от община Първомай, тъй като Законът за общинския дълг предоставя на
Общинските съвети изрична компетентност за приемане на подзаконов нормативен акт,
уреждащ детайлно реда и начина за провеждане на публично обсъждане на проекти, които
ще се финансират чрез дъбгосрочен общински дълг.
Принципите на предвидимост и откритост – проектът с мотивите и
предварителната оценка на въздействие на проекта на Наредба за условията и реда за
провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински
дълг от община Първомай е публикуван на интернет страницата на Община Първомай за

навременно информиране и предоставяне на становища и предложения от заинтересованите
групи.
Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за условията и реда за
провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински
дълг от община Първомай и мотивите са предоставени на заинтересованите групи чрез
интернет страницата на Община Първомай като техните становища и предложения ще бъдат
взети предвид в хода на обсъждането.
Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на
Наредба доразвива текстове, които са взаимствани от Закона за общинския дълг, както и
въвежда нови, с цел попълване на празноти и синхронизиране предметния обхват на
наредбата със законовите норми.
Правни основания за приемане на наредбата - чл.21, ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с
чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг

