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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/19.12.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 

общинския дълг. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинският дълг: 

 1. Общински съвет-Белене приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 

4 и чл. 5 от Закона за общинският дълг, приета с Решение № 210 от Протокол № 27 от 

заседание на Общински съвет - Белене, изменена и допълнена с Решение №71 от 

Протокол № 11 от 05.12.2014г, със следния текст: 

 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти 

по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинският дълг, приета с Решение № 210 от Протокол № 

27 от заседание на Общински съвет - Белене, изменена и допълнена с Решение №71 от 

Протокол № 11 от 05.12.2014 г. 

 Изменя и допълва Наредбата, както следва: 

 I. Обединява Раздел II „Условия и ред за поемане на дългосрочен дълг” и Раздел 

III „Условия и ред за поемане на краткосрочен дълг” с наименование Раздел II 

„Условия и ред за поемане на общински дълг”. 

 II. В новия Раздел II, чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

- След думата „срокове” се допълва текста „начини и намерения”; 

 III. В новия Раздел II отпадат чл. 9, чл. 10 и чл. 11; 

 IV. В новия Раздел II се създава нов чл. 9 със следния текст: 

- (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:  

- 1. Максималният размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност; 

- 2. Валутата на дълга; 

- 3. Вида на дълга, съгласно чл. 3 от Закона за общинският дълг; 

- 4. Начина на обезпечаване; 

- 5. Условията за погасяване; 

- 6. Максималният лихвен процент, такси, комисиони и други. 

- (2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на 

общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на 

общинския съвет; 

- (3) С решението по ал. 1 Общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе 

процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 

необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането 

на общински ценни книжа; 

- Чл. 9а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен 

общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.; 

- (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със Закон е 

предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните 

финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови 
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посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД 

въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;  

- Чл. 9б - В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг 

за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в 

размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за 

последните четири години по съответния общински бюджет. 

  V. Раздел IV става раздел III. 

 VI. В новия Раздел III чл. 12 става чл. 10. 

 VII. Създава се Раздел IV - Общински ценни книжа със следният текст: 

- Чл. 11. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при 

условията и по реда на глави четвърта и пета;  

- Чл. 12. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично 

предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа.  

- Чл. 13. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично 

предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по 

смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа.  

- (2) В случаите по ал. 1 общинският съвет определя реда за оповестяване на 

информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и 

финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


