
 М О Т И В И 

 ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА 
ЗАВЕТ. 

 Причини, налагащи приемането на наредбата: 
 Основните причини за приемането на настоящия проект на наредба са свързани 
с множество промени на Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, 
констатациите от окончателния одитен доклад на Сметна палата № 0200302316 с 
входящ № УД-02-17-317/07.11.2017г. за извършен одит за съответствие при 
финансовото управление на Община Завет за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. В 
доклада са установени непълноти и неточности в текстовете на Наредбата № 20 на 
Общински съвет гр. Завет за провеждане на обществено обсъждане за поемане на 
общински дълг в Община Завет. Последната е не е актуализирана от влизането в сила 
на Закона за публичните финанси от 01.01.2014 г., извършените промени в закона за 
общинския дълг, което налага оглед на това, че промените в посочените закони са 
многобройни, да бъде приет нова наредба за общинския дълг и провеждане на 
обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Завет.  
 Цели: 
 Със създаване на Наредба за общинския дълг и провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет, се цели синхронизиране на 
направените изменения и допълнения на разпоредбите на Закона за общинския дълг и 
Закона за публичните финанси от една стана, а от друга това да гарантира на жителите 
на общината законосъобразност при действията, извършвани от органите на местната 
власт. С приемането на наредбата се цели и да се усъвършенства общественото 
обсъждане при приемането на общински дълг.  
 Финансови средства: 
 За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни 
финансови средства. 
 Очаквани резултати: 
 С приемането на Наредбата , ще бъде преведено в съответствие – местната 
подзаконова уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен, както и 
създаването на един правен ред, който да е полезен за гражданите, които да бъдат 
информирани как и по какъв начин могат да изразят своето мнение, чрез обществено 
обсъждане при поемане на общински дълг.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя 

 Правни основания за неговото издаване.: 
 Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.76, ал. 3, чл.79, ал. 1, чл. 80 от Административно-процесуалния 
кодекс във връзка с чл.11, ал.3, чл.26, ал.3 и ал. 5 и чл.28 от Закона за нормативните 
актове във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг. 
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