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Чл.1.Настоящата наредба определя реда и условията за провеждане на обществено 

обсъждане от местната общност на проекти, за финансирането на които предстои  

община Правец да поеме дългосрочен общински дълг. 

 

Чл.2. Поемането на дългосрочен общински дълг се извършва при спазване на условията 

на Закона за общинския дълг. 

 

Чл.3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на община Правец 

са следните: 

1. Проектът, предлаган за обсъждане да е в интерес на местната общност. 

2. Проектът, предлаган за обсъждане от местната общност да бъде финансиран 

чрез поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския 

дълг 

 

Чл.4. Общественото обсъждане трябва да се състои най- малко един месец преди датата 

на разглеждане на предложението на кмета на община Правец за поемане на 

дългосрочен общински дълг от Общинския съвет на община Правец при условията на 

Глава четвърта от Закона за общинския дълг. 

 

Чл.5. В общественото обсъждане могат да участват заинтересовани физически и 

юридически лица, които имат адресна регистрация, осъществяват дейност и използват 

услуги на територията на община Правец, както и представители на общинска 

администрация – Правец , на държавни и обществени организации. 

 

Чл.6. Общественото обсъждане на проект, финансиран чрез поемане на дългосрочен 

дълг от Община Правец, се извършва при спазване на следния ред: 

(1)Кметът на община Правец оповестява изготвения проект, който ще се финансира 

чрез поемане от общината на дългосрочен дълг , чрез Покана за обсъждане, 

отправена до местната общност. 

(2)Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в един местен или 

регионален вестник, огласява се в интернет страницата на община Правец и се 

поставя на обществено достъпно място в сградата на общинска администарция – 

Правец най-малко седем дни преди насрочената дата на общественото обсъждане. 

(3)Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на проекта – 

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

провеждане на обсъждането. 

(4)Общественото обсъждане се провежда в Заседателната зала в сградата на 

общинска администрация – Правец или на друго, предварително посочено в 

поканата място. 

(5)За провеждане на всяко едно обсъждане кметът на община Правец може да 

упълномощи длъжностно лице, което да организира общественото обсъждане и да 

докладва пред местната общност за конкретните параметри на обсъждания проект и 

лице, което да изготви протокол от обсъждането. 

(6)Обсъждането се открива с експозе от кмета на община Правец или от 

упълномощеното да организира общественото обсъждане длъжностно лице. 

Експозето съдържа описание на идеята на проекта, обществената му значимост, 

икономически параметри, предлаган начин на финансиране. В обсъждането могат 



да се включат и експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на 

поставени от местната общност въпроси. 

(7) След експозето по ал.6 на представителите на местната общност се предоставя 

възможност свободно да изразят мнения, предложения и становища, както и да 

отправят въпроси по проекта. 

(8)Всички представители на местната общност могат в 3-дневен срок след 

провеждане на общественото обсъждане да предоставят писмени становища, които 

са неразделна част от протокола по чл.7. 

(10) По преценка на кмета на община Правец проекта може да се актуализира с 

изразените предложения и забележки от публичното обсъждане, като в този случай 

се организира ново обсъждане с уточняване на нова дата и час. 

 

Чл.7.(1) За общественото обсъждане се съставя протокол. В него се отразяват и 

изразените мнения, предложения и становища от представителите на местната 

общност, участвали в обсъждането. 

(2) Протоколът се подписва от протоколчика и от ръководилия обсъждането. 

(3) Протоколът е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за 

общинския дълг. 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази Наредба : 

1. „Местна общност” са физически и юридически лица, които имат адресна 

регистрация, осъществяват дейност и използват услуги на територията на община 

Правец. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. . Настоящата наредба е приета с Решение № 4 /20.01.2012 г. на Общински 

съвет – Правец. 

 

§ 3. Настоящата наредба се приема на основание чл.15, ал.3 от Закона за 

общинския дълг и чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 

 

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила от деня на  публикуването й във вестник 

“Правешки глас”.  

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.3/417/ от 27.01.2012 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  

СЪВЕТ НА ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

     /Николай Яхов/ 



 


