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Приета на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приета с Решение 

№ 93 по Протокол  № 9/07.03.2008 г., доп. с Решение № 917 по Протокол № 

59/17.03.2011 г., доп. с Решение № 987 по Протокол № 61/03.06.2011 г., изм. и доп. с 

Решение № 375 по Протокол № 25/26.04.2013 г., изм. и доп. с Решение № 498 по 

Протокол № 32/29.11.2013 г. на Общински съвет – Две могили 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане от местната общност на проекти, за финансирането на които предстои 

Общината да поеме дългосрочен дълг. 

Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината 

при спазване изискванията на Закона за общинския дълг, съставляват общински дълг и 

предствляват задължение за общината. 

(2) (Нова с Решение № 917 по Протокол № 59/17.03.2011 г., изм. с Решение № 

498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) Годишният размер на плащанията по общинския 

дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер 

на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, 

изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на 

общината. 

Чл. 3. Проектът за поемане на дългосрочен дълг се внася в общинския съвет от 

кмета на общината, след публичното му обсъждане. 

Чл. 4. Публичното обсъждане е процедура, в резултат на която всеки гражданин 

или юридическо лице, което има регистрация, осъществява дейност или ползва услуги на 

територията на общината, може да изрази мнение, становище или да направи 

предложение във връзка с проекта за поемане на дългосрочен общински дълг.  

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

Чл. 5. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на 

следните условия :  

1. Проектът да е от полза на местната общност.  

2. Предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, 

цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-

икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта.  

3. Да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта 

– всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, 

максимален размер на дълга, срокове и начини на усвояването му, лихвени условия, 

погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски 

услуги, източници на погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на 

разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.  

4. Проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и 

предложения са неразделна част от предложението.  

Чл. 6. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди 

разглеждане на проекта от Общинския съвет и при спазване на следния ред: 

1. Кметът на Общината оповестява изготвения проект, който ще се финансира чрез 

поемане от нея на дългосрочен дълг чрез покана за обсъждане, отправена до местната 

общност. 

2. Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в един местен или 

регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, 

най-малко седем дни преди насроченото обсъждане. 

3. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, 

стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на 

обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за 

обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти. 

4. (Отменена с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.)  

5. За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност, кметът назначава 

комисия от експерти, председателствана от заместник-кмета на общината, която да 

проведе на определената дата и час процедурата по обсъждането.  

6. Комисията подготвя подробно описание на всички финансови параметри на 

проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов 

ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени 

условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-
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управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финасиране 

и на разходите на дълга върху бюджета на общината. 

7. (Изм. с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) Материалите се 

представят на заинтересованите лица за запознаване след публикуване на поканата за 

провеждане на обсъждането на определено с поканата място. Препис от тях се 

предоставят след заплащането на разходите за изготвяне на ксерокопия, съгласно Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Две могили, област Русе. 

 8. Обсъждането започва в деня и часа, определен в поканата. Ако в определения час 

за провеждане на процедурата не присъстват представители на местната общност, 

председателят на комисията отлага провеждането на обсъждането с един час. 

9. Неприсъствието на представители на местната общност на уговорения ден и час 

не освобождава комисията от задължението да проведе обсъждането. В случай, че през 

цялото време, определено за обсъждане на проекта, не се яват представители на местната 

общност, комисията приключва процедурата, като отразява това обстоятелство в 

протокола.  

10. Обсъждането започва с кратък доклад от председателя на комисията, който и 

ръководи срещата по общественото обсъждане, относно целта и необходимостта от 

поемане на дълга, максималния размер на дълга, сроковете и начините за неговото 

усвояване.  

11. След изнасянето на доклада, председателя поканва представителите на местната 

общност за свободно изразяване на мнения, становища и предложения, както и за въпроси 

по проекта, като е длъжен в рамките на определеното за обсъждането време, даде 

възможност на всеки присъстващ, изразил желание да се изкаже. 

12. За провеждането на обсъждането общинската администрация осигурява 

необходимите техническиследства за нагледност на материалите по точка 6.  

13. Председателят на комисията записва всички поставени на обсъждането 

въпроси, след което определя кой от комисията да отговари на лицата, които са ги 

поставили. 

14. За изразените мнения, становища и постъпилите предложения се съставя 

протокол. Той се подписва от всички членове на комисията и се прилага като неразделна 

част към предложението за проекто-решение по чл. 13 от Закона за общинския дълг.  

15. (Изм. с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) Когато в резултат на 

общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и 

оценени други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване на проекта 

и/или от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова 

преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с 

приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане. 

16. (Изм. с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) След 

проведеното обсъждане, до внасянето на предложението за проект на решение на 

общинския съвет за одобряването на проекта за поемане на дългосрочен дълг, 

представителите на местната общност имат право да внасят писмени становища и 

предложения, които се прилагат към протокола по точка 14.  Подадените становища и 

предложения се адресират до председателя на Постоянната комисия по “Бюджет и 

финанси” към Общински съвет и следва да съдържат имената на подалите ги лица. 

17. След изтичане на срока почл. 15, ал. 2 от Закона за общинския дълг, кмета на 

Общината изготвя и внася докладна записка до Общинския съвет за поемане на 

дългосрочен дълг. 

 18. Лицата от местната общност могат да присъстват на заседанието на Общинския 

съвет. По повод предложението за одобряване на проекта за поемане на дългосрочен 

общински дълг, тези лица могат да се изказват и да отправят предложения. 

Чл. 6а. (Нов с Решение № 375 по Протокол № 25/26.04.2013 г.) Разпоредбите 

на чл. 5, т. 4 и чл. 6 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за 
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погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или 

изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз. 

Чл. 7. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:  

1. Максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност.  

2. Валута на дълга.  

3. (Изм. с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) Вида на дълга – 

съгласно Закона за общинския дълг.   

4. Начин на обезпечение.  

5. Условия за погасяване.  

6. Максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.  

(2) (Нова с Решение № 917 по Протокол № 59/17.03.2011 г., Изм. с Решение № 

498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.) Общинският съвет не може да приема решения за 

поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото 

избиране, с изключение на случаите, когато със закон е предвидено, че не попада в 

обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси. 

(3) (Предишна ал. 2 – с Решение № 917 по Протокол № 59/17.03.2011 г.) С 

решението си, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на 

общинските съветници, общинския съвет, възлага на кмета на общината да проведе 

процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото 

финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни 

книжа. 

Чл. 7а. (Отменен с Решение № 498 по Протокол № 32/29.11.2013 г.)  

Чл. 8. (1) Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник 

се провежда по реда на Закона за обществените поръчки.  

(2) (Нова с Решение № 917 по Протокол № 59/17.03.2011 г., доп. с Решение № 987 

по Протокол № 61/03.06.2011 г., доп. с Решение № 375 по Протокол № 25/26.04.2013 г. ) 

Ал. 1 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД или от Фонд „Енергийна 

ефективност” и възобновяеми източници и от фондовете за градско развитие. 

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1. По смисъла на тази наредба: 

1. “Дългосрочен дълг” е дълг със срок за изплащане над една година. 

2. “Местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, 

осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината. 

ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Наредба № 4 условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

проектите за поемане на общински дълг в Община Две могили, област Русе се издава на 

основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация и е приета с Решение № 93 по Протокол  № 9/07.03.2008 г. 

на Общински съвет – Две могили. 

§ 3. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

§ 4.  Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет.  

§ 5. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни 

решения.  

§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

кмета на общината и/или определени от него лица. 

§  7. Наредбата влиза в сила от 10.03.2008 г.  
  

НАРЕДБАТА  

за  
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допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проектите за поемане на общински дълг в Община Две могили, област 

Русе 

........................................................................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 5. Разпоредбите на § 1 – 4 са съобразени с действащото българско 

законодателство и влизат в сила от 01.04.2011 г.  

........................................................................................................................................................... 

НАРЕДБАТА 

за  

допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проектите за поемане на общински дълг в Община Две могили, област 

Русе 

........................................................................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Разпоредбата на § 1 е съобразена с действащото българско 

законодателство и влиза в сила от 01.06.2011 г.  

........................................................................................................................................................... 

НАРЕДБАТА 

за  

изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на 

обществено обсъждане на проектите за поемане на общински дълг в Община Две 

могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 375 по Протокол  № 25/26.04.2013 г. на Общински съвет 

– Две могили) 

........................................................................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 са съобразени с действащото българско 

законодателство и влиза в сила от 01.05.2013 г.  

........................................................................................................................................................... 

НАРЕДБАТА 

за  

изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за провеждане на 

обществено обсъждане на проектите за поемане на общински дълг в Община Две 

могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 498 по Протокол  № 32/29.11.2013 г. на Общински съвет 

– Две могили) 

........................................................................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 5. Разпоредбите на § 1, § 2, §3 и § 4 са съобразени с действащото българско 

законодателство и влиза в сила от 01.01.2014 г.  

........................................................................................................................................................... 
 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     _____________(Христина Димитрова Ефтимова) 
 


