
  
 
  

 

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е 

подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданскатакултура и обществена 
активност на местно ниво. 

ПОКАНА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

на 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ  

ОТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Община Кърджали, съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център 

за нестопанско право и „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”, Ви 

кани да вземете участие в обществено обсъждане на проект на Наредба за провеждане 

на обществени консултации от Община Кърджали. 

Обсъждането ще се състои на 8 септември 2021 г, от 16:30 ч., в залата на Бизнес 

инкубатора. 

Повече подробности за темите и говорителите ще откриете в приложената по-

долу програма. 

Проектът на Наредбата е публикуван на сайта на Община 

Кърджали:https://www.kardjali.bg/?pid=4,obs_11 

Писмени предложения и становища по проекта се приемат на e-mail: 

obshtinakardzhali@kardjali.bgили на https://zateb.kardjali.bg/до 16.09. 2021 г. 

 

 

Д-Р ИНЖ. ХАСАН АЗИС 

Кмет на община Кърджали  
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ПРОГРАМА 

8 септември, сряда, 16:30 ч.; място: залата на Бизнес инкубатора 

Час Тема Говорители 

16:15 - 16:30 Регистрация  

16:30 - 16:40 Представяне на говорители, тема, цели, 

правила на общественото обсъждане. 

Ива Таралежкова, Форум 

Гражданско Участие 

16:40 - 16:50 Въведение по темата и разясняване на 

необходимостта от приемането на 

Наредба за провеждане на обществени 

консултации. 

Себахатин Риза, Секретар 

на Община Кърджали 

16:50 - 17:05 Резюме на проекта на Наредба за 

провеждане на обществени консултации 

от Община Кърджали. 

Д-р Сезгин Бекир 

17:05 - 17:30 Обсъждане на проекта; мнения, 

препоръки и предложения от 

участниците. 

Модератори: Росица 

Средкова, екип ФГУ 

17:30 - 17:45 Коментар от Общината, въпроси и 

отговори по проекта на Наредба, 

закриване. 

Себахатин Риза, Секретар 

на Община Кърджали; 

Д-р Сезгин Бекир 


