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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община 

Перник уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване 

на общ административен акт за определяне границите на районите на територията 

на общината, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в 

които през 2017г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и 

обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите 

за обществено ползване. Основните съображения за издаването на заповедта е 

спазването на изискванията, регламентирани в чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с 

чл. 62 от ЗМДТ. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за 

административен акт от интернет страницата на общината, както и всеки работен 

ден от  08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в сградата на общинска 

администрация – Перник, стая № 5, ет.14, инж. Мицева.  

Формата за участие в производството по издаване на общия 

административен акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 

69, ал. 1, т. 1  от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат 

да бъдат депозирани в деловодството на Община Перник в едномесечен срок от 

датата на публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на 

общината. 

Общественото обсъждане на административния акт ще се проведе на 

27.10.2016г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Двореца на културата в гр. Перник. 

 

 

 
 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

    

 

 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
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