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Изх. № 9400-401/22.03.2022 г. 

 

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 публично 

обсъждане на Проекта за Бюджет за 2022 година.  

Обсъждането ще се проведе съгласно I и 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. Присъствено публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2022 г. на 

30.03.2022 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Роман, находяща се в 

гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ №132-136, ет.2, стая №222. 

2. Във връзка с извънредната епидемична обстановка, всеки заинтересован 

гражданин, който желае, може да представи становище, мнение или предложение по 

Проекта за Бюджет за 2022 година чрез попълнения формуляр в деловодството на 

Община Роман, в кметствата, както и на следния електронен адрес: 

roman@roman.bg, не по-късно от 23.03.2022 г. до 29.03.2022 г., 17.00 часа, 

(вторник), включително.  

 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. 

 За предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя 

протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането 

му на заседание на общинския съвет. 

Приложение: 

1. Формуляр за неприсъствено обсъждане, в електронен вариант;  

2. Проект на Бюджет за 2022 г.; 

3. Помощен разяснителен материал; 

 

 

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ  /П/ 

Кмет на Община Роман 

mailto:roman@roman.bg
http://www.roman.bg/
mailto:roman@roman.bg

