
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция:  ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Нормативен акт: Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, 

финансирани  чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай  

І. Дефиниране на проблема: 

1. 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.   

2. Обстоятелства, налагащи приемане на Наредбата  за  условията и реда за провеждане 

на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг. 

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. С приемането й ще се осигури 

прозрачност и информираност на местната общност в процедурите, касаещи обществените 

отношения по поемане на дългосрочен дълг.  

3. Съответствие със законодателството от по-висок ранг.   

Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с изискванията на глава Четвърта от 

Закона за общинския дълг. 



4. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

ІІ. Цели и очаквани резултати:  

Очакван резултат от приемането на предложения проект е постигане на съответствие на 

подзаконовата нормативна уредба в Община Първомай с разпоредбите на законодателството от 

по-висок ранг, в частност на Закона за общинския дълг. Ще се постигне и информираност на 

местната общност за средствата, с които ще се финансират значими за населението проекти. С 

приемането на предложената наредба се гарантира възможността на заинтересованите 

физически и юридически лица да вземат активно участие при обсъждане  на проектите и 

тяхното финансиране.  

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни:    

Гражданите, имащи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Първомай 

и юридическите лица, имащи седалище и адрес на управление на същата територия, явяващи се 

и участници в обществените консултации. 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община Първомай. 


