
  

 

 

 

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  

 

    Днес, 19.07.2022г. в гр.Първомай, долуподписаните: 

Петко Петков - гл. спец. ”Обслужване на компютърни системи и мрежи”; 

Златка Димитрова – началник отдел „Административно обслужване”; 

Петя Павлова – началник Отдел „Правно обслужване”; 

Биляна Петрова – директор Дирекция „Финанси, административно и правно обслужване”. 

съставихме настоящата справка за следното: 

 В изпълнение на чл.26, ал.3 и ал.4 предл. второ от Закона за нормативните актове, на 17.06.2022г. на интернет страницата на Община 

Първомай на адрес:https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикувано 

Проект на нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на 

Наредбата. 

  Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, изтече на 

18.07.2022г.  

   С настоящето удостоверяваме, че на електронния адрес и в деловодството на Община Първомай не са постъпили предложения, възражения 

и становища от граждани и други заинтересовани лица в 30 – дневния срок за даване от заинтересованите лица на своите предложения, 

възражения и становища по предоставения проект. 

 

 

 

 
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50 
ТЕЛ.:0336/2201, 2139; ФАКС:0336/2872 

 

Е:mail obaparv@parvomai.bg 
http://www.parvomai.bg/ 
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СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКАТОВЕ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ ПРИ 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 

ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ, ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 17.06.2022г. 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ / 

ОРГАН НА МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ 

СТАНОВИЩЕ 

ПРИЕМА / НЕ 

ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет страницата на 

община Първомай на адрес: 

https://www.parvomai.bg/об

щински-съвет/нормативна-

база/проекти-за-изменение-

на-нормативни-актове 

 

- 

  

- 

 

- 

 

 

Изготвили: 

 

Петко Петков  -  ______/П/_____         

Златка Димитрова  - ____/П/_____        

Петя Павлова  -  _____/П/_____ 

Биляна Петрова - ______/П/______ 

 


