
Наредба за провеждане на публично обсъждане на проект 

на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез 

дългосрочен дълг 

 

Чл.1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на 

публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез дългосрочен 

общински дълг. 

Чл.2. Проектът, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг се 

оповестява от кметът на общината, като го предлага за обсъждане от 

местната общност.  

Чл.3. Кметът на общината отправя публична покана към местната 

общност за обсъждане на проекта, която се публикува в един местен или 

регионален вестник и се поставя на табло в Центъра за информационно, 

административно обслужване и други услуги на гражданите, в сградата на 

Общината. 

Чл.4. Поканата до местната общност съдържа: 

1. общите параметри на проекта, за който ще се поема общински 

дълг – цели и предназначение; 

2. описание на всички финансови параметри на проекта – стойност, 

начин на финансиране и на обезпечаване; 

3. дата, час и място на провеждане на публичното обсъждане на 

проекта. 

Чл.5. Публичното обсъждане се провежда на седмия ден след 

публикуване на обявата, ако той е почивен, на следващия работен ден и 

най-малко един месец преди разглеждане на предложението от общински 

съвет.  

Чл.6. Кметът на общината представя на публично обсъждане идеята 

на проекта, неговата обществена значимост, финансови параметри.  

Чл.7. Кметът на общината може да оправомощи ръководен служител, 

който да представи проекта на публичното обсъждане. 

Чл.8. За изразените становища, мнения и постъпили предложения от 

гражданите се съставя протокол.  

Чл.9. При откриване на публичното обсъждане се определя 

служител, който да изготви протокола от обсъждането.  

Чл.10. Съставеният протокол от проведеното публично обсъждане е 

неразделна част от предложението на кмета на общината за поемане на 

дългосрочен общински дълг, внесено за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за 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.  



§2. Наредбата се приема на основание чл.15, ал.3 от Закона за 

общинския дълг. 

§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014г. 

§4. Настоящата наредба е приета с Решение на Общински съвет 

Горна Оряховица №689 от Протокол №41 от 30.01.2014г. 

 


