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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 24.11.2020 г. в деловодството на Общински 

съвет – Годеч 

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е определен на 14 

дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. 

Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните: 

1. След провеждане на обществената консултация в съкратен срок, ще се създаде 

възможност проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация да бъде внесен за обсъждане и евентуално приет от 

общинския съвет още през месец ноември 2020 година, а предстоящите заседания да се 

провеждат при необходимост по въведените нови условия и ред, с оглед тенденцията към 

усложняване на епидемичната обстановка в страната. 

 

МОТИВИ 
 

за изменение и допълнение на Правилника 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 14-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 за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

 1.Причини, които налагат изменението и допълнението.  

Измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70 от 2020 г., 

които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация, регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от 

същия, която делегира на общински съвет в правилника си да определи условията и реда за 

свикване и провеждане на заседанията от разстояние, за изпращане на материалите и 



проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване 

на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез 

видеоконференция или с неприсъствено гласуване. С настоящият проект се уреждат 

правилата, които ще се спазват при изпълнение на процедурата при провеждане на 

заседанията на общинския съвет и неговите комисии от разстояние, съгласно предвидената в 

закона възможност. 

 2. Целите, които се поставят. 

Законосъобразно изпълнение на процедурата при провеждане на заседанията на 

общинския съвет и неговите комисии от разстояние. Синхронизиране с действащото 

законодателство и определяне на условията и реда за свикване и провеждане на 

неприсъствени заседания и неприсъствено гласуване. 

3. Финансови и други средства. 

 Не са необходими допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

Регламентиране на условията и редът за свикване и провеждане на заседания на 

общинския съвет и постоянните комисии от разстояние при обявени извънредно положение, 

бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи 

територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени 

заседания. С предложеният проект се гарантира непрекъсваемост на работата на общински 

съвет и изпълнение на функциите на органа на местното самоуправление, като се осигурява 

участие на всички общински съветници в заседанията, независимо от тяхното 

местоположение. 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

  Предлагания проект за изменение и допълнение на Правилника 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.  
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