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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 190 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с 

Протокол № 19 

 

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина на провеждане на публично 

обсъждане на Проект на Бюджета на Община Николаево за 2021 г.  

Мотиви: 

В брой на ДВ 104 / 08.12.2020 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. В изпълнение на същия закон Община Николаево 

изготвя проект на общинския бюджет за 2021 г., който се внася за приемане от Об С 

Николаево, като тази година, предвид извънредната ситуация, породена от COVID-19, 

сроковете за това са удължени. 

Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ кметът на общината представя 

проекта на бюджета за публично обсъждане от местната общност, като реда за 

повеждането му се определя от Об С. До сега се насрочваше ден и час за провеждане на 

обсъждането, в който всички заинтересовани граждани имаха възможност да дойдат и 

споделят предложения, да зададат въпроси и пр. Предвид извънредната ситуация в 

страната в момента, както и обхвата и сроковете на действие на въведените забрани за 

физическо събиране на хора на обществени места (пълна или частична), от НСОРБ 

препоръчват да се създаде ред за дистанционно провеждане на публично обсъждане, 

който следва да осигурява равноправни възможности за достъп, участие и 

идентифициране на заинтересуваните лица. 

 

Примерните варианти за дистанционни форми на публично обсъждане са:  

 

 Платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова 

информационна сигурност. Платформа следва да позволява запис върху ел. 

носител на изказаните мнения, препоръки, предложения и т.н. на участниците.  

Записът ще послужи за съставяне на достоверен протокол от проведеното 

публично обсъждане. Трябва да се има предвид обаче факта, че Община 

Николаево не разполага с IT-специалист, и провеждането на такова мероприятие 

ще изисква наемането на компетентни специалисти и заплащане на 

предоставената от тях услуга. 

 

 Попълване на нарочен формуляр/анкета на хартиен носител или в ел. формат, 

обявен на сайта на общината, както и тяхното приемане в общината или 

получаването им на служебния имейл адрес на общината. Важно тук е да се 

определят реквизитите на образеца, напр. контактна информация, мнение по 

предоставената информация за бюджета, приоритети, приходи и разходи, 

конкретни предложения, препоръки към работата на общината и др.   

   

Възможно е също обсъждането да бъде проведено както до сега (не малко 

общини вече са го направили), но мястото за провеждането му трябва да осигурява 

възможност за спазване на всички противоепидемични мерки, включително дистанция. 
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Предвид гореизложеното Общински съвет Николаево приема решение и 

определя начина за провеждане на общественото обсъждане на проекта за бюджета на 

Община Николаево за 2021 г.  

 

На основание чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет Николаево 

  

Р Е Ш И: 

 

Публичното обсъждане на Проектобюджет за 2021 г. на Община Николаево да се 

проведе в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево при спазване на 

всички въведени противоепидемични мерки и по ред както следва: 

- Залата да присъстват не повече от 7 души при спазване на дистанция от 

минимум 1,5 м.; 

- Всички присъстващи да носят защитни маски за лице; 

- Всеки гражданин има право на 2 минути за въпрос и изказване на становище или 

мнение; 

- Ако броят на желаещите да се включат в общественото обсъждане е по-голям от 

разрешения капацитет за залата, обсъждането се провежда на етапи, в рамките 

на същия ден и след дезинфекция на залата след първия етап. 

 
 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 
 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
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