ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Н А Р Е Д Б А № 16
за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти,
финансирани чрез дългосрочен общински дълг
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Чл. 1. Настоящата наредба определя условията и реда за провеждане на
обсъждане от местната общност на проекти, за финансирането на които
предстои Община Гоце Делчев 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 местната
общност на Община Гоце Делчев.
Чл. 4. Обсъждането трябва да се състои най-малко един месец преди
разглеждане на предложението за поемане на дългосрочен дълг от Общинския
съвет.
Чл. 5. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира
с поемане на дългосрочен дълг, чрез покана 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 общината
и се поставя на местата, определени за обяви в сградите на общината и
кметствата, най-малко 7 (седем) дни преди насроченото обсъждане.
(3) Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на
проекта – предназначение, стойност, финансиране, обезпечаване, дата и място на
провеждане на обсъждането, адрес на електронна поща, на който могат да се
изпращат становища и предложения по проекта, лица за контакти.
(4) Становища и предложения по проекта, който ще се финансира чрез
дългосрочен дълг могат да се подават в деловодството на общината и по
електронен път на посочения в поканата електронен адрес.
Чл. 6. (1) Обсъждането се провежда на определената дата в залата на
Общинския съвет.
(2) За обсъждането, кметът на общината определя със заповед лице от
общинската администрация, което да докладва и организира самото обсъждане.
Обсъждането се открива с експозе от определеното от кмета лице, съдържащо
описание на идеята на проекта, обществената му значимост, 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.
(3) След експозето докладчикът дава думата на представителите на
местната общност за изразяване на мнения и становища по проекта.
(4) Когато в резултат на обсъждането се установи, че даден проект не
отговаря в достатъчна степен на нуждите на местната общност 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.
Чл. 7. (1) За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията
по чл. 5, ал. 4 се прилагат към протокола.
(2) Протоколът се прилага като неразделна част от предложението на
кмета за поемане на дългосрочен дълг по чл.13 от Закона за общинския дълг.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се према на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 3 от Закона за
общинския дълг.
§ 2. Наредбата е приета с Решение № 202 от 26.03.2009 година на
Общински съвет гр. Гоце Делчев, протокол № 17.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.04.2009 година.

инж. ТОДОР РАДУЛОВ
Председател на Общински съвет
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