
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

До  

Общински съвет  

гр. Горна Оряховица  

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на публично 

обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен 

дълг, съгласно чл. 15, ал.3 от Закона за общинския дълг. 

 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание предложение за приемане на Проект на Наредба 

условията и реда за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна 

Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг (Приложение №1) и Мотиви за 

приемането на наредбата (Приложение №2) със следните причини: 

 Съгласно чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг (обн. ДВ бр.34 от 19.04.2005г.) е 

необходимо с наредба, приета от Общинския съвет да бъдат определени условия и ред за 

провеждане на публично обсъждане за оповестяване пред местната общност на проект, който 

ще се финансира чрез поемане на дългосрочен дълг.  

С Решение на Общински съвет №611 от Протокол №35/22.12.2005г. е вписана такава 

процедура в разпоредбата на чл.56, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Същата наредба е приета на основание чл.9а 

от Закона за общинските бюджети. Този закон се отменя, считано от 01.01.2014г., с влизане в 

сила на Закон за публичните финанси (обн. ДВ бр.15/15.02.2013г.) и съответно следва да 

бъде отменена и наредбата, издадена на основание чл.9а. от същия закон. 

Тези обстоятелства налагат процедурата, уреждаща условията и редът за провждане 

на публично обсъждане на проект да бъде вписана в отделен нормативен акт, който да влезе 

в сила считано от 01.01.2014г.  

В проекта на Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на 

проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг е 

вписана процедура, която се препокрива с текстът на чл.56, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал.3 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет Горна Оряховица: 

§1. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на 

проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг.  

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

Инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 


