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

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Годеч предоставя възможност 

на всички заинтересовани страни да изразят своите становища и да дават предложения по 

изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 13.08.2020 г. в деловодството на Общински 

съвет - Годеч 

 
МОТИВИ 

 
за отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 14 по Протокол 

№3 от 04.12.20015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

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

настоящото обявление на интернет страницата на Община Годеч www.godech.bg, Общински 

съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 

 1.Причини, които налагат приемането.  

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С  

този нормативен  акт колективният орган урежда  правилата,  по които ще работи и ще си 

взаимодейства с общинската администрация. 

Към настоящият момент действа правилник, приет в края на 2015 година. Нормите на 

действащия правилник се нуждаят от прецизиране, за да не създават трудности при неговото 

прилагане. 

В проектът на новия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община 

Годеч се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящият момент 

правилник.  



В  предложеният проект,  освен досега действащи утвърдени процедурни  правила се  

предлага   и  по – детайлно уреждане на  реда, по  който се приемат нормативни актове  от 

общинският съвет.  Предлагат  се  и  нови   хипотези, с които се уреждат възникнали в 

практиката казуси,  за които е  липсвало  уредено  правило в  нормативният акт, както и 

такива, които са продиктувани  от   промени в нормативните  актове от по – висока степен. 

 
 2. Целите, които се поставят:  

Постигане на по-голяма яснота на нормативният акт и улесняване на неговото 

прилагане, подобряване организацията и работата на колективният орган през мандат 2019 – 

2023 година.   

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новия правилник: 

Не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: Уреждане на възникнали в практиката 

ситуации, за които е липсвало правило в нормативният акт. 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

  Предлагания проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз 

е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

Председател на временната комисия, създадена с Решение № 3 / 18.11.2019 г. на ОбС– 

Годеч и председател Общински съвет – Годеч 
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