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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 
  
 
 

 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО 
 ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 

 
 
 

Чл. 1.  Настоящата Наредба определя условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане от местната общност на проекти, за 
финансирането на които предстои Община Смолян да поеме дългосрочен 
дълг. 

 

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

 

Чл. 3. Проектът, предлаган за обсъждане трябва да е в интерес на 
населението на територията на Община Смолян. 

 

Чл. 4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един 
месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет. 

 

Чл. 5. В обсъждането могат да участват обществеността,  
представители на общинската администрация, на държавни и общински 
организации, заинтересовани физически и юридически лица.  

 

Чл. 6. Общественото обсъждане се счита за успешно проведено, 
когато са присъствали не по-малко от 20 души от поканените. При 
недостиг на съответния брой от поканените, обсъждането се отлага с               
3 /три/  дни и се провежда повторно при наличие на неопределен брой от 
поканените. 

 

Чл. 7. (1) Кметът на Община Смолян оповестява проекта, който ще 
се финансира с поемане на дългосрочен дълг от Общината, чрез покана 
отправена до местната общност. 

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в 
един местен вестник, огласява се в интернет страницата на Общината и се 
поставя на мястото, определено за обяви в сградата на Общината                   
най-малко 7 /седем/ дни преди насроченото обсъждане. 
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(3) Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на 
проекта – предназначение, стойност, финансиране  и на обезпечаване, дата 
и място на провеждане на обсъждането. 

(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на 
Общината. 

(5) За обсъждането, Кмета на Общината определя със заповед лице 
от общинската администрация, което да докладва и организира самото 
обсъждане. Обсъждането се открива с експозе от упълномощеното от 
Кмета лице, съдържащо описание на идеята на проекта, обществената 
значимост на проекта, икономическите и финансовите параметри на 
проекта. Докладчикът може да покани на обсъждането експерти, взели 
участие в изготвянето на проектната документация за отговори на 
поставени от обществеността въпроси. 

(6) След експозето докладчикът дава думата на представителите на 
местната общност за изразяване на мнения и становища по проекта. 

(7) Когато в резултат на обсъждането се установи, че даден проект не 
отговаря в достатъчна степен на нуждите на местното население и се 
налага съществена промяна в параметрите на проекта, Кметът на 
Общината преценява необходимостта от допълване или преработване на 
проекта и организиране на ново обсъждане с уточняване на нова дата и 
час. 

(8) За общественото обсъждане се изготвя протокол, който е 
неразделна част от предложението на Кмета по чл. 13 от Закона за 
общинския дълг. 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба „Местна общност” са гражданите, 
физическите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват 
дейности и ползват услуги на територията на община Смолян. 

§ 2. Наредбата е изготвена на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за 
общинския дълг. 

§ 3.  Наредбата влиза в сила от деня на приемането й. 
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 593/27.04.2007 година на 

Общински съвет – Смолян. 
 
 
 
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС – Ив. Апостолов 


