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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 

 

ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

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

частните партньорства на Община Годеч 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч 

е приета с Решение № 100 по Протокол № 10 от 12.09.2008 г. на Общински съвет-Годеч. От 

приемането й до момента са настъпили съществени изменения в нормативните актове от 

по-висока степен. 

С § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби  на Закона за концесиите, обн. в 

ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 г. е отменен Закона за публично-

частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 

2013 г., бр. 13 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.). 

Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ 

предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или 

подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 

2 от АПК са идентични с тези на чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове /ЗНА/, като провъзгласяват забраната да се уреждат с наредба 

обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. 
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Към момента разпоредбите на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните 

партньорства на Община Годеч противоречат с националното законодателство и следва да 

бъдат отменени. 

Съгласно чл. 79 от АПК нормативните актове се отменят, изменят и допълват с 

изрична разпоредба на последващ нормативен акт. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местно самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 

76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе следното 

 

Проект! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Общински съвет – Годеч приема Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. 

за публично-частните партньорства на Община Годеч, приета с Решение № 100 по 

Протокол № 10 от 12.09.2008 г. на Общински съвет – Годеч. 

 

Приложение:  

1. Мотиви за приемане на наредбата 

2. Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните 

партньорства 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 


