
З А П О В Е Д 
 

№ 1955/03.12.2018 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с покана за 

провеждане на обществена консултация/обществено обсъждане на Проект на Наредба 

№7 за управлението на общинските пътища на територията на Община Перник 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

 
Комисия в състав: 

 

Председател:   

Йордан Павлов, заместник-кмет по здравеопазване, социални дейности и сигурност, 

Община Перник 

Членове: 

1. Марианна Асенова, н-к отдел "Здравеопазване, жилищна политика, спорт и 

социални дейности", Община Перник; 

2. Красимир Трайков, н-к отдел "Общински Инспекторат", Община Перник; 

3. Николай Петров, гл. експерт,  отдел "Управление при ОМП и сигурност", Община 

Перник; 

4. Калина Левтерова, ст. юрисконсулт, отдел "Правно обслужване", Община Перник; 

5. Лилия Пънтова, гл. експерт Дирекция "Строителство, инфраструтура и екология", 

Община Перник; 

6. Марио Алексов, гл. инспектор по организация на транспорта, отдел "Общинска 

собственост, и контрол, търговия, транспорт и земеделие”, Община Перник 

 

Резервни членове: 

1. Милка Николова, гл. експерт, "Здравеопазване, жилищна политика, спорт и 

социални дейности", Община Перник; 

2. Емануел Станимиров, ст. специалист "Общински Инспекторат", Община 

Перник.  

 

Със задача: 

 

Да проведе насрочената с Покана, публикувана с Обявление на 03.12.2018 г. на интернет 

страницата на Община Перник в Раздел: "Новини" и в местен всекидневник, Обществена 

консултация/обществено обсъждане на Проект на Наредба №7 за управлението на 

общинските пътища на територията на Община Перник. 

О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К 
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

                      тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg            

http://www.pernik.bg/


Обществена консултация/обществено обсъждане да се проведе на посочените в 

Поканата за провеждането му дата и час -  04.01.2019 г. от 13.00 часа, в Конферентната 

зала на Двореца на културата – Малък салон, в гр. Перник. 

Комисията за изготви протокол от проведената обществена консултация/обществено 

обсъждане, в който да отрази всички предложения и възражения, направени от 

присъстващите на обществената консултация/обществено обсъждане. В Протокола да 

бъдат отразени и писмените становища, постъпили в Деловодството /Информационен 

център/ на Община Перник от заинтересовани страни и граждани. 

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община 

Перник. 

 

 

/п./ 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 
Марианна Асенова, н-к отдел „ЗЖПССД“ 


