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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА   
На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг Общинските съвети приемат 

Наредба, с която се определя реда и условията за обсъждане на проекти, които ще се 

финансират чрез дългосрочен дълг. 

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг Общинските съвети приемат 

открита, прозрачна и недискриминационна Процедура за избор на финансова или кредитна 

институция, или финансов посредник, както и условията и реда за провеждането й.  

ІІ. ЦЕЛИ   

Целта на Наредбата е да се определят условията и реда за поемане, обслужване и 

управление на общинския дълг, реда и начина на организиране и провеждане на обществено 

обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг, както и условията и реда 

за провеждане на открита, прозрачна и недискриминационна Процедура за избор на 

финансова или кредитна институция, или финансов посредник. 

   ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  

Преки заинтересовани страни 

1. Общинска администрация и контролните й звена; 

2. Гражданите и юридическите лица,  в  качеството им на заинтересовани  страни  в  отделни случаи; 

 

 ІV.  ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ  
 При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.  

 По своята същност Наредбата регламентира и урежда, условията и реда за поемане, 

обслужване и управление на общинския дълг, реда и начина на организиране и провеждане 

на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг при 

условията и по реда определени в Закона за общинския дълг, както и условията и реда за 

провеждане на открита, прозрачна и недискриминационна Процедура за избор на финансова 

или кредитна институция, или финансов посредник. 

 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант се стига до положение:  

Нарушение на чл. 15, ал.1 от ЗНА, който предвижда общинската наредба да съответства на 

нормативния акт от по – висока степен, в случая Закона за общинския дълг. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

• Пълно съответствие на Наредбата със законовата уредба; 

 

 V.РАЗХОДИ  

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. За Община Хисаря:   

 Заплащане на разноски по административни дела при евентуални протести  от 

Прокуратурата на Република България против констатираните като незаконосъобразни 

текстове на Наредбата.   

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. За Община Хисаря:   

 Няма допълнителни разходи.   
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VІ. ПОЛЗИ 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Няма да има ползи.  

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Хисаря:  

Приемане на местната наредба в съответствие с нормативния акт от по – висока степен, 

съобразно рамката на чл. 76, ал.3 от АПК. 

 

VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 

на наредбата” 

 

VІІI. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЧАСТИЧНА  ОЦЕНКА НА        

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 Проектът на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на община Хисаря изисква частична оценка за въздействие.  

 Проектът на наредбата е публикуван в интернет – на официалната страница на Община 

Хисаря, раздел Общински съвет, Правилници и наредби. 

 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие.  

 

Име и длъжност: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря 

 

 

Дата: 15.07.2020 г. 

 


