
     

 

СПРАВКА 

на постъпилите предложения, становища и/или възражения от граждани и 

заинтересовани институции във връзка с изготвен и публикуван на интернет страницата 

на Община Перник в раздел "Новини" на 03.12.2018 г. и в местен ежедневник на проект на 

Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Перник 

 

 

В рамките на предвидения срок по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка 

с изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Перник в раздел "Новини" на 

03.12.2018 г. и в местен ежедневник на проект на Наредба № 7 за управление на общинските 

пътища на територията на Община Перник в периода от 03.12.2018 г. до 04.01.2019 г. са 

постъпили следните становища, предложения и/или възражения по проекта на наредбата: 

 

1. Становище от Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ - Перник, депозирано в 

Информационен център /Деловодство/ на Община Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-1 от 

27.12.2018 г. Становището е разгледано в Комисия, назначена със Заповед № 1955/03.12.2018 

г. и не съдържа забележки по текста на проекта на наредба. 

 

2. Становище от Областно пътно управление – Перник, депозирано в Информационен център 

/Деловодство/ на Община Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-2 от 03.01.2019 г.  Становището е 

разгледано от Комисия, назначена със Заповед № 1955/03.12.2018 г., която взе решение, че 

направените забележки са основателни и същите се взимат под внимание. Решението е 

описано в Протокол №1/08.01.2019 г. на Комисията. 

 

3. Становище от Регионална дирекция "ПБЗН" /РД на ПБЗН/ - Перник, депозирано в 

Информационен център /Деловодство/ на Община Перник с Вх. № 18/СЛУ-8475-3 от 

03.01.2019г. Становището е разгледано от Комисия, назначена със Заповед № 

1955/03.12.2018 г. на Кмета на Община Перник и не съдържа предложения и допълнения към 

проекта на наредба. 

 

 

Постъпилите становища са разгледани от Комисията, назначена със Заповед №1955/03.12.2018 

г. на Кмета на Община Перник, за което е изготвен протокол. 

 

 

 

/п./ 

 

Йордан Павлов   
Председател на Комисия със Заповед № 1955/03.12.2018 г. на Кмета на Община Перник 
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