НАРЕДБА
за определяне на условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг
/приета с Решение № 160/31.08.2017 г./
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане
на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено
обсъждане) на проекти, които ще се финансират чрез поемането на
дългосрочен дълг по смисъла на чл. 4 от Закона за общинския дълг
Чл. 2. Поемането на дългосрочен дълг по смисъла на чл. 4 от Закона за
общинския дълг, от община Габрово и от второстепенните разпоредители с
бюджет към нея, се извършва при спазване на изискванията на Закона за
общинския дълг и на тази Наредба.
РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН
ДЪЛГ
Чл. 3. Общественото обсъждане на проекти, които ще се финансират
чрез дългосрочен дълг се провежда не по-късно от един месец преди
разглеждане от Общински съвет – Габрово на предложението по чл. 13 от
Закона за Общинския дълг на Кмета на Община Габрово.
Чл. 4. Не по-късно от 7 дни преди датата, за която е насрочено
общественото обсъждане, Кметът на общината оповестява проекта, който ще
се финансира чрез поемане от общината на дългосрочен дълг, чрез покана за
обществено обсъждане, отправена до местната общност.
Чл. 5. Поканата за обществено обсъждане се оповестява, чрез
публикуването й на електронната страница на Община Габрово, в един
местен ежедневник, както и на достъпно място в сградата на Община
Габрово.
Чл. 6. (1) Поканата за общественото обсъждане съдържа най-малко
следната информация за проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен
дълг – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване,
както и мястото и датата на провеждане на общественото обсъждането
(2) В поканата се посочва още :
1. начина и реда по който заинтересованите лица могат да се запознаят
с материалите по проекта;
2. възможността заинтересованите лица да отправят писмени
предложения, становища и мнения по представения за обсъждане параметри
на проекта;
3. при необходимост – лице за контакт
Чл. 7. Общественото обсъждане се провежда на общодостъпно място,
като в него могат да вземат участие представители на общинската
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