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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

           Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг 

и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 

поемане на общински дълг. На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за 

нормативните актове и чл.77 от Административно- процесуалния кодекс, проектът на 

нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересoваните лица, които в 30 

/тридесет/ дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, 

да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_yakoruda@abv.bg или в 

деловодството на Общински съвет – Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски“ №1, в 

рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден до изтичане на 30-

дневния срок. 
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МОТИВИ 
 

(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) 

        На вашето внимание е предоставено за обсъждане и приемане проект на Наредба 

за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на 

проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг със 

следните мотиви:  

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за поемане на 

общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на общински дълг. 

Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Закона за общинския дълг, който определя 

условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински 

гаранции, както и видовете общински дълг, Общински съвет – Якоруда е 

необходимо да приеме Наредба, с която да определи условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез 

дългосрочен дълг.  

 

2. Целите, които се поставят:  

Определяне на условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на 

обществено обсъждане на проектите, които ще се финансират чрез дългосрочен 

дълг; - публичност на информацията за проектите, изпълнявани от общината; - 

прозрачност при поемане на дългосрочен дълг; - възможност за участие на местната 



общност при вземане на решения за поемането на дълг и за проектите, които ще се 

реализират в общината.  

 

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

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови 

средства.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за условията и реда за поемане 

на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да 

бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.  

Регламентирани са условия и ред за поемане на общински дълг и провеждане 

на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане 

на общински дълг. Привеждане на нормативната база на община Якоруда в 

съответствие със Закона за общинския дълг.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:  

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление. На основание чл. 26 от Закон за 

нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в срок 

до 02.08.2021 година, да направят предложения и да изразят становища по проекта. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 

заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. 

      Проекта на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и 
провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 
поемане на общински дълг е публикуван на официалната интернет страница на 
Община Якоруда - http://yakoruda.bg/    на 01.07.2021 г. 
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