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ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ  ЛИЦА 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на 

проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, 
съставителят на проекта  го публикува на интернет-страницата на съответната 
институция, заедно с мотивите.  

Общинският съвет гр. Завет уведомява всички заинтересовани лица, че е открито 
производство по приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26   за  
осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски 
дружества с общинско участие и чрез общински предприятия (Приета  с Решение  
№  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година). 

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и 4, чл. 28 от Закона за нормативните актове 
Общинският съвет гр. Завет осигурява обществен достъп до проекта на наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност 
на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия, който е достъпен на интернет страницата на община Завет, секция  
Общински съвет – „Проекти на нормативни актове“ и в сградата на Общинска 
администрация-Завет на ул. „Лудогорие“ №19, ет. 2, стая 214. 
 

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища по проекта на Проект на наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност 
на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия на ел. адрес: zavet_ob@zavet-bg.com или в Деловодството на Общинския 
съвет - Завет на ул. „Лудогорие” № 19, в срок от 30 (тридесет)  дни от датата на 
публикуване на настоящото уведомление. 

 
Приложение: 

             1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26   за  

осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 

общинско участие и чрез общински предприятия  

              2. Мотиви. 
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