
 

 

Проект  

На Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на община Хисаря  
 

 

 

15.07.2020 г. 
Публикувано от Община Хисаря 

 

 

 

Съгласно чл.26 ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК в 

законоустановения срок от 30 дни, Община Хисаря чрез настоящото публикуване предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки 

по проекта на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на община Хисаря на е-mаil адрес: obhisar@hisar.bg 

 

 

МОТИВИ: 

 

Към проект на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на община Хисаря 

 

1. Причините налагащи приемането на Наредбата  
Приемането на настоящата наредба е продиктувано от изискването на чл.15, ал.3 от 

Закона за общинския дълг, съгласно който: Общинските съвети приемат Наредба, с която се 

определят реда и условията за обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез 

дългосрочен дълг. 

Друга причина, която налага приемането на наредбата е утвърждаване на открита, 

прозрачна и недискриминационна Процедура за избор на финансова или кредитна 

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

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата  

 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 

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

или кредитна институция, или финансов посредник. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за приемането на Наредбата  

Приемането на Наредбата не е свързано с изразходването на допълнителни финансови 

средства от бюджета на Общината. 

 

4. Очакваните резултати от приемането на Наредбата 

 Определяне на условията и реда за поемане, обслужване и управление на общинския 

дълг на община Хисаря и синхронизиране с нормативния акт от по-висока степен; 

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз  

Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общинския дълг 

на община Хисаря са в съответствие с нормативните актове от по – висока степен, както и с 

тези от Европейското законодателство. 

 

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 15, ал. 3и чл. 19 от Закона за общинския дълг при спазване на 

изискванията на при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и 

чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

 

 
 


