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ОБЩИНА  ГОДЕЧ 

__________________________________________________________________ 

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 
 
 
 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 

от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване 

на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят 

своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 

12.10.2020 г. в деловодството на общинската администрация. 

 

МОТИВИ 

 

 Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-

частните партньорства на Община Годеч. 

 Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, 

Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по изготвения проект.  

1.Причини, които налагат отмяната на наредбата: 

Причината, която налага приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 

12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч е отменения Закон за 

публично-частното партньорство, съгласно § 3, т. 2 от Преходните и Заключителни 

разпоредби на Закона за концесиите – ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 

година.  

2. Целите, които се поставят:  

Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с 

действащото национално законодателство. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

Наредбата: 

Не са необходими допълнителни финансови средства.   

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Годеч с 

действащото законодателство. 
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 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

 Предлаганият проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за 

публично-частните партньорства на Община Годеч е подзаконов нормативен акт, поради 

което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите 

на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя.  

 

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

Дата на публикуване: 11.09.2020 г. 

 


