Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 117
гр. Левски, 29.05.2012 г.
относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №
22/25.11.2009 г. на Общински съвет – Левски за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане за Закона за общинския дълг
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 3
от Закона за общинския дълг /в сила от 1 юни 2005 г., обн. ДВ, бр.
34/19.04.2005 г./,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Чл. 6, ал. 2 се изменя от : „Поканата за обсъждане по
предходната алинея се публикува в местен или регионален вестник
най-малко седем дни преди насроченото обсъждане.” на:
„Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в
местен или регионален вестник и на интернет-страницата на
Община Левски и се поставя на обществено достъпно място в
сградата на Общината най-малко седем дни преди насроченото
обсъждане.”
2. Създава се нов чл. 6а със следния текст: „Разпоредбите на
чл. 6 от настоящата Наредба не се прилагат за предложения
относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг,
поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на
проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз”.
3. Чл. 9 се изменя от : „Краткосрочният дълг по чл. 5, ал. 1 от
Закона за общинския дълг, трябва да бъде погасен в рамките на
бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември
на съответната година.” на : Краткосрочният дълг по чл. 5, ал. 1
от Закона за общинския дълг, трябва да бъде погасен в рамките
на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25
декември на съответната година, освен в случаите на

финансиране на капиталови разходи, средствата за които
предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или
влязъл в сила договор за дългосрочен дълг.”
ГЛАСУВАЛИ :
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

