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НАРЕДБА 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА 

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АЙТОС 

 

/Приета с реш.№463/28.03.2018 г., пр.№30, публ. – в.„НП”, бр.202 от 2018 г., в сила от 
19.04.2018 г./ 

 

 Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда и условията за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Айтос. 

 Чл.2. Общественото обсъждане е процедура, в резултат на която всеки гражданин или 

юридическо лице, който има регистрация, осъществява дейност или ползва услуги на 

територията на общината, може да изрази мнение, становище или да направи предложение във 

връзка с проекта за поемане на дългосрочен общински дълг. 

 Чл.3. Поемането на дългосрочен дълг от община  Айтос се извършва при спазване на 

условията по  чл.4 от Закона за общинския дълг. 

 Чл.4. Кметът на общината внася предложението за поемане на дълг, който се разглежда и 

одобрява от общинския съвет. 

 Чл.5. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди 

разглеждане на предложението от Общинския съвет при условията на Глава четвърта от Закона 

за общинския дълг. 

 Чл.6. (1)Кметът на общината организира публичното обсъждане на проекта, който ще се 

финансира чрез поемане на дългосрочен дълг, като публикува обява до местната общност 

/покана/ на официалната интернет страница на Община Айтос, във вестник „Народен приятел“, 

и  РТВ-Айтос.  

 (2) Поканата за обсъждане трябва да съдържа информация за общите параметри на 

проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на 

провеждане на обсъждането и при необходимост лица за контакти. Обсъждането се провежда в 

достъпно място в сградата на Общината. 

 Чл.7. Всички граждани и юридически лица могат да подават в деловодството на Община 

Айтос писмени запитвания, протести и предложения до кмета на общината, касаещи проекта, за 

реализацията на който ще се поема дългосрочен дълг, но не по-късно от два дни преди 

провеждане на публичното обсъждане. 

 Чл.8. Общественото обсъждане следва да протича при следния ред: 

 1. Обсъждането се открива с представяне на проекта от кмета на общината или друг 

представител на администрацията, който обявява реда, по който то ще протече и 

продължителността на изказванията. На обсъждането може да се поканят лица – експерти, взели 

участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната 

общност.  

 2. Дневният ред следва да съдържа информация за: 

- идеята и целите на проекта; 

- информация за обществената му значимост; 

- технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-

икономически анализ на очакваните резултати от осъществяване на проекта; 

- предлаган начин и параметри на финансиране; 

- източници за погасяване на дълга; 

- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху 

бюджета на общината. 

 3. След представянето на проекта се дава думата на представителите на местната общност 

за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта. 

 4. Обсъждането приключва след като е дадена възможност да се изкажат всички заявили 

желание граждани и представители на юридически лица и местната общност. 
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 Чл.9. За обсъждането по чл.8 и предложенията, направени по време на публичното 

обсъждане, се съставя протокол. 

 Чл.10. Протоколът от общественото обсъждане по чл.9, ведно с постъпилите писмени 

запитвания, протести и предложения по чл.7, е неразделна част от предложението на кмета на 

общината съгласно чл.4 от Наредбата. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 §1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.15, ал.3 от Закона за Общински дълг и 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 

 §2. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на община Айтос. 

 §3. „Местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, 

осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината. 

 

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

дългосрочен общински дълг от Община Айтос, приета с Решение № 463/28.03.2018 г., протокол 

№30 на Общински съвет Айтос, влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен 

приятел”. 

 
 

 

       Красимир Енчев 
       Председател на Общински съвет Айтос 
 

 

 

 


