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П О К А Н А 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 28, 

ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Роман, отправям покана към местната общност за участие в неприсъствено 

публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 година. 

Обсъждането ще се проведе съгласно III, т.3 от Приложение №1 към чл.28, ал.6 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Роман, а именно, при следния дневен ред: 

1. Провеждане на неприсъствено обществено обсъждане, от 05.02.2021 г. до 

11.02.2021 г., включително, при извънредни обстоятелства, чрез попълване на 

нарочен формуляр, утвърден от кмета на общината, на хартиен носител или в 

електронен формат.  

Електронният формат се обявява на сайта на Община Роман www.roman.bg, а 

попълнения се изпраща на e-mail: roman@roman.bg. 

Хартиеният формуляр се предоставя безплатно на гражданите в Центъра за 

административно обслужване в сградата на Община Роман и кметствата, а попълнения 

формуляр се подава на мястото на получаване. 

Протоколът от неприсъствено проведеното публично обсъждане се изготвя въз 

основа на постъпилите от участвалите лица електронни или хартиени формуляри, 

преминали през проверка за идентификация на подателя. 

Становища, мнения и предложения по Проекта за Бюджет 2021 година могат 

да се представят чрез попълнения формуляр в деловодството на Община Роман, в 

кметствата, както и на следния електронен адрес: roman@roman.bg,  не по-късно 

от 11.02.2021 г. (четвъртък), включително.   

 Приложение: 

1. Формуляр за неприсъствено обсъждане, в електронен вариант; 

2. Проект на Бюджет 2021; 

3. Помощен разяснителен материал. 
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