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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4  

ЗА  

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, 

 

 ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН  

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  

 

ОБЛАСТ РУСЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.10, 

ал.2 от Закона за нормативните актове и е приета с изм. и доп. с Решение № .......... по 

Протокол № ....... / ...............2013г. 



§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 

1. Ал.2 се изменя така: „Годишният размер на плащанията по общинския 

дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от 

средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна 

субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните 

отчети за изпълнението на бюджета на общината”. 
 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:  

1. Точка 4 се отменя. 

2. В т.7 думите „в сградата на общината” се заличават; 

3. В т. 15 след думите: „Когато в резултат на общественото обсъждане се 

налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени 

други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване на 

проекта и” се добавя думата „/или”; 

4. в т.16 думите: „председателя на комисията по „Бюджет и финанси” се 

заменят с: „председателя на постоянната комисия по „Бюджет и 

финанси” към Общински съвет” 
 

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения: 

1. В ал.1, т.3 думите „краткосрочен или/и дългосрочен” се заменят с 

думите „съгласно Закона за общинския дълг”. 

2. в ал.2 думите: „чл.12 от Закона за общинския дълг” се заменят с думите: 

„чл.32 от Закона за публичните финанси.” 
 

§ 4. Чл.7а се отменя. 

 

§5. Заключителна разпоредба 

1. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014г. 

  

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен 

общински дълг в Община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл.79 отг 

АПК и чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове с Решение № ...... по Протокол 

№ …./…..11.2013 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния 

печат на Председателя на Общинският съвет. 

  
 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 
 

 

_________________________________________________________________________ 
 *  Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните 

могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-

mail: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


