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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и 

управление на общински дълг в община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание проект за Наредба за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена, заедно с изискуемите 

съгласно чл.чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове 

МОТИВИ: 

1. Причини, които налагат приемането на наредбата: 

В Закона за общинския дълг е регламентирано, че общинският съвет приема наредба, в 

която се определят условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

предложенията за поемане на общински дълг. С оглед яснота и систематичност в 

предлагания проект за Наредба са пренесени голяма част от законовите текстове. 

2. Цели, които се поставят с приемането на новата наредба 

Целта на Наредбата е да регламентира цялостния процес по поемане на дългосрочен 

общински дълг, включително да се определят реда и начина на организиране и 

провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински 

дълг, както и да се информира местната общност относно същността на проектите и да й 

се даде възможност да участва във вземането на важни за общината решения, като се 

протоколират дадените предложения и се внесат за разглеждане от Общинския съвет.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба 

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата 

С приемането на Наредбата ще се даде възможност община Елена да приложи 

възможностите, които законодателят е регламентирал в Закона за общинския дълг. По 

този начин ще могат да бъдат поемани ангажименти, свързани с изпълнението на проекти 

в интерес на местната общност, без при това да се ангажира „жив“ финансов ресурс. 
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5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложената Наредба е изготвена в съответствие със Закона за общинския дълг 

(съобразен с Директива на Съвета 92 / 50 ЕИО от 18 юни 1992 г.), Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за нормативните актове и актуалните 

текстове на специалните действащи закони и подзаконови нормативни актове, което 

гарантира съответствието с правото на Европейския съюз. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет 

Елена 

Приема Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг в община Елена. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


