НАРЕДБА № 20
за общинския дълг и провеждане на обществено обсъждане за поемане на
общински дълг в Община Завет
(приета с Решение № 339 по Протокол № 30 от 23.05.2018 година)
Глава първа
Общи положения
Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат условията и редът за поемането на
общински дълг и техния вид, издаването на общински гаранции, както и правомощията
на Общински съвет гр.Завет и Кмета на община Завет.

Глава втора
Общински дълг
Чл.2. (1) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети при с
решение на Общинския съвет от името и за сметка на общината.
(2) Не са общински дълг текущите задължения на общината към доставчици на
стоки и услуги и дълговете на търговските дружества с общинско участие в капитала.
Глава трета
Поемане на общински дълг
Чл.3. Общината може да поема дългосрочен дълг или краткосрочен дълг за
предвидените в Закона за общинския дълг (ЗОД) случаи, след мотивирано предложение
от кмета на община Завет
Чл.4. (1) Предложението по предходния член се разглежда от Общинския съвет
на гр. Завет, който се произнася с решение с което се поема общински дълг, като
решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските
съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.
(2) С решението по ал. 1 Общинския съвет гр. Завет определя, посочените в чл.
17, ал. 1 от ЗОД условия на поемания дълг.
Чл.5. (1) Предложението по чл.3 за поемане на дългосрочен дълг трябва да
отговаря на условията посочени в чл. 14 от ЗОД.
Чл.6. (1) Предложението по чл.3 за поемане на краткосрочен дълг трябва да
отговаря на условията посочени в чл. 16 от ЗОД.
Глава четвърта
Провеждане на публично обсъждане
Чл.7. (1) За публичното обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен дълг
и/или издаване на общински гаранции Кметът на общината отправя покана до местната
общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение,
стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и на мястото и датата
провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на
обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на
проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от Общинския
съвет.
(3) Обсъждането се провежда в мястото и датата посочени в поканата по ал. 2 и
се ръководи от кмета на община или от упълномощен от него лице, като местната
общност може да изрази устни предложения или становища.
(4) Местната общност в срока на публичното обсъждането на проекта по ал. 1
може да отправи и писмени предложения и становища, относно проекта.
(5) Писмени предложенията и/или писмени становищата по ал. 4 се подават в
центъра за информация и услуги на граждани (деловодство) при община Завет лично
или чрез ползването на пощенски и/или куриерски услуги. Служителите в центъра ги
регистрират, като им се поставят вх. № и дата, след което се предават на Кмета на
община Завет или на упълномощеното лице по ал. 3.
(6) Предложенията по ал. 5 е необходимо да се постъпят най – късно до края на
работното време на последния ден преди датата на провеждане на публичното
обсъждане.
(7) За проведеното обществено обсъждане и за изразените становища и
постъпилите предложения се изготвя протокол от Кмета на община или от лицето по ал.
3. В последния случай определеното лице предоставя протокола на Кмета на общината
в три дневен срок след провеждане на публичното обсъждане.
(8) Кметът на общината внася протокола по ал.7 в Общинския съвет гр. Завет
при внасянето на предложението по чл. 4 от наредбата и е неразделна част от него.
(9) Предложенията и становищата по ал. 6, които са подадени в срока за
публично обсъждане чрез ползване пощенски и/или куриерски услугите за които
общинската администрация гр. Завет узнае след провеждането на публичното
обсъждане се докладват с отделен протокол, освен ако предложението не е внесено за
разглеждане.
(10) В случаите, когато предложението по чл. 3, ал. 1 е внесено за обсъждане в
Общински съвет гр.Завет и са постъпили писмени предложения и/или писмени
становища, които са подадени в срока за публично обсъждане кметът на общината ги
предоставя на разположение на общинския съвет гр. Завет с протокола по ал. 8.
(11) Писмените предложения и становищата подадени в нарушение на ал.5 не се
включват в протокола по ал.7 и ал. 8 от настоящата наредба и не се разглеждат от
Общинския съвет гр. Завет.
Чл.8. Разпоредбите на чл. 5, ал.1 и чл.7 не се прилагат за случаите предвидени в
чл.15а от ЗОД.

Глава пета
Общински гаранции
Чл.9. (1) Всички финансови задължения, за които с решение на Общински съвет
гр. Завет са издадени общински гаранции от името и за сметка на общината,
представляват гарантиран от общината дълг.
(2) Общината може да издава общински гаранции по реда на ЗОД.
(3) Издаването на общинска гаранция става по предложение на Кмета на
общината. Към предложението се прилага доклад за статута и финансовото състояние
на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.
(4) Докладът за статута и финансовото състояние на дружеството, който
общината гарантира се изготвя от Началник отдел „БФУС“ в общинска администрация

гр. Завет.
(5) Предложението трябва да отговаря на условията посочени в чл. 40, ал. 2 от
ЗОД и чл. 7 от настоящата наредба.
(6) В предложението по ал. 5 се посочва номиналът на издадените през текущата
бюджетна година общински гаранции и общата изравнителна субсидия по последния
годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината и задължително се съгласува
от Началник отдел „БФУС“, освен ако предложението е изготвено от него.
(7) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече
от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на
референдум по решение на общинския съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 По смисъла на тази наредба:
1. "Местната общност " са гражданите и юридическите лица, които имат
регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на
община Завет.
2. „ЗОД“ е съкращение на Закона за общинския дълг
3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 15, ал.З от
Закона за общинския дълг ( Доп. с бр. 99 от ДВ/12.12.2017 г.в сила от 01.01.2018 г.) и
отменя Наредба № 20 на Общинския съвет гр. Завет за провеждане на обществено
обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет, приета с Решение № 122 от
Протокол № 16 от 28.11.2008 година.

ЕРСИН ИСМАИЛ
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

Наредбата е публикувана
25.05.2018 година.
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