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С П Р А В К А  
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 

за постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища 

      Днес  29.04.2020 г. в гр. Първомай, подписаните 
o Дияна Иванова  - мл. експерт „Информационно обслужване, компютърни 

системи и защита на личните данни” 
o Десислава Чандърова – гл. експерт „Информационно обслужване”, в отдел 

„Административно обслужване” при ОбА Първомай,  
 съставихме настоящия акт за следното: 

    В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 14.04.2020 г. 
на интернет страницата на Община Първомай https://www.parvomai.bg/общински-
съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикуван проект 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община 
Първомай, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на Наредбата

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за 
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 
3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините 
в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг 
срок, но не по-кратък от 14 дни.“. Предвид обявеното извънредно положение и сложната 
епидемиологична обстановка както в България, така и в световен мащаб, е налице 
изключителен случай, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА, и е наложително и 
целесъобразно срокът за провеждане на обществени консултации за приемането 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай да бъде 
определен на 14 дни.

В законоустановения 14 – дневен срок бе дадена възможност на заинтересованите лица 
да направят своите възражения , предложения и становища по предоставения проект. 
 Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги изтече на 28.04.2020 г. 
 С настоящето удостоверяваме, че в деловодството на Общинска администрация 
Първомай и на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили предложения 
възражения, предложения и становища от граждани и други заинтересовани лица.

Съставили: 
                                                                                   1.______/П/_______ 

                                                     2._______/П/______ 


