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ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЧЛ.1. Настоящата наредба урежда реда и условията за провеждане на
обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Провадия.
ЧЛ.2. Обществено обсъждане се провежда при поемане на дългосрочен дълг
от общината.
ЧЛ.3. Поемането на общински дългосрочен дълг се извършва при спазването
на условията и реда, предвидени в Закона за общинския дълг.
ЧЛ.4. За обсъждане се предлагат само проекти, финансирани с общински
дълг, които са в интерес на населението, живеещо на територията на община
Провадия.
ЧЛ.5. Общественото обсъждане се провежда най малко 1(един) месец преди
разглеждането на проекта от Общинския съвет.
ЧЛ.6. В общественото обсъждане могат да участват представители на
общинска администрация, на държавни и обществени организации, представители
на местната общност и заинтересовани физически и юридически лица.
ГЛАВА ВТОРА. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.
ЧЛ.7.(1). Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира
чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност.
(2). Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта предназначение, стойност, начин на финансиране и обезпечаване, както и мястото,
датата и часа на провеждане на обсъждането, място и време за достъп до
документацията.
(3). Поканата се отправя не по-малко от 14 (четиринадесет) дни преди датата,
определена за провеждане на общественото обсъждане.
ЧЛ.8. Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се
поставя в Центъра за услуги и информация на граждани в административната сграда
на общината, на сайта на община Провадия, както и на информационните табла на
сградите на кметствата и кметските наместничества в населените места на общината.
Поканата се обявява и чрез местното кабелно радио.
ГЛАВА ТРЕТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
ЧЛ.9.(1). Обсъждането се провежда на определената дата, час и място при
следния дневен ред:
1. представяне на проекта (-ите), които ще бъдат финансирани чрез
дългосрочен дълг в т.ч.:
1.1. описание на идеята на проекта (-ите).
1.2. доказателства за обществената му значимост.
1.3. икономически параметри на проекта.
2

1.4. предлаган начин и параметри на финансиране.
2. обсъждане с присъстващите представители на местната общност –
физически и юридически лица, държавните институции, неправителствени
организации, синдикати.
3. избор на трима представители на местната общност от присъстващите на
обсъждането, които да подпишат протокола.
(2). Кметът на община Провадия или изрично упълномощено от него лице
ръководи общественото обсъждане.
(3). Изказванията, становищата и предложенията, направени в хода на
обсъждането се протоколират в чернови вид от протоколчик – длъжностно лице от
общинска администрация, определено изрично от Кмета на общината.
(4). Представянето на проекта (-ите) по ал.1, т.1 се извършва от Кмета на
община Провадия или изрично упълномощено от него лице от общинската
администрация.
(5). В общественото обсъждане могат да вземат участие и експерти
(консултанти), участвали в изготвянето на проекта, за отговор на поставени въпроси.
(6). При провеждане на общественото обсъждане се води аудиозапис, който
се съхранява до провеждане на заседанието на Общинския съвет, на което се приема
решението за поемане на дългосрочен общински дълг по конкретния проект.
ЧЛ.10.(1). За проведеното обществено обсъждане се съставя протокол.
(2). Проколът се изготвя на база черновата по чл.9, ал.3 и аудиозаписа по чл.9,
ал.6.
(3). В протокола се отразяват в резюме направените по време на обсъждането
изказвания и становища, и в цялост направените конкретни предложения.
(4). След изготвянето му протокола се подписва от протоколчика, водещият
общественото обсъждане и трима представители на местната общност, участвали в
обсъждането и избрани, съгласно чл.9, ал.1, т.3.
(5). При несъгласие със съдържанието на протокола, представителите на
местната общност по предходната алинея, могат да го подпишат с особено мнение,
мотивирано писмено, което се прилага към изготвения протокол.
ЧЛ.11.(1). Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в
проекта и да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът на общината
преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново
обсъждане.
(2). В случай на необходимост от ново обществено обсъждане, същото се
организира при спазване на изискванията и сроковете на настоящата наредба.
ЧЛ.12. Всички граждани и/или представители на юридически лица,
неправителствени организации и синдикати присъствали на обсъждането, които не
подкрепят проекта (-ите) или част (-и) от него/тях могат в срок до 3 (три) работни
дни от провеждане на обсъждането да внесат писмени становища по обсъдения
проект до Кмета на общината.
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ЧЛ.13.
Граждани,
и/или
представители
на
юридически
лица,
неправителствени организации и синдикати които не са присъствали на
обсъждането, могат в срока по чл.12 да внесат предложения до Кмета на общината
по обсъдения проект, за реализацията на който ще се поема дългосрочен дълг.
ЧЛ.14. В срок от 3 (три) работни дни Кметът на общината е длъжен да
отговори писмено на постъпилите становища и предложения по чл.12 и чл.13.
ЧЛ.15. След изтичане на срока по чл. 12, Кметът на общината изготвя
предложение до Общинския съвет за поемане на дългосрочен общински дълг.
ЧЛ.16. При внасяне на предложението за поемане на дългосрочен дълг за
обсъждане на заседание на Общински съвет, неразделна част от предложението е
протокола по чл.10, както и становищата и предложенията по чл.12 и чл.13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Наредбата се приема на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15 ал.3 от Закона за общинския дълг
и влиза в сила три дни след обявяването й по утвърдения ред (на сайта на община
Провадия и таблото за обяви в Общински център за информация и услуги).
§.2. Наредбата е приета с Решение № 36-477 по Протокол № 36 от 28.04.2010
г. на Общинския съвет- Провадия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
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