
 

 

 

         О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

                              

 

                                        С П Р А В К А 

 
за постъпили предложения 

във връзка с приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих“  

 

 Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл.26, ал.5 от Закона 

за нормативните актове.  

 
 Във връзка с изискванията на чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове е 

осигурен обществен достъп до проекта на Наредба за допълнение в Таблица на 

услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Исперих, както следва: 

  

1. Проектът и мотивите на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба № 11 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих са публикувани за обществени консултации на 

официалната интернет страница на община Исперих в раздел „Публични обсъждания“ 

на 16.08.2017г. 

 

2. Становища, предложения и възражения относно Проекта на Наредба за 

допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при 

Община Исперих  на  Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Исперих са приемани на e-mail: 

isperih@isperih.bg и в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на 

адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70. 

 

3. Обществените консултации по посочения в т.2 начин са проведени за периода 

от 16.08.2017г. до 18.09.2017г.  

 

 4. В резултат от осигурения 30-дневен срок за обществени консултации, няма 

постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и организации. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
mailto:e-mail

