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ОБЩИСКИ СЪВЕТ -  ГОДЕЧ 

__________________________________________________________________ 

2240 гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, тел.: 072922328, 0899911221, е-mail: obs.godech@abv.bg 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ, 

СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ № 3 / 18.11.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ И  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ  

 

ОТНОСНО: 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 04.12.2015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността 

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

администрация 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 3 по Протокол № 2 от 18.11.2019 г. Общински съвет – Годеч създаде 

временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата Общински съвет – Годеч 

мандат 2019-2023 и постоянните комисии към него, и даде съгласие Общински съвет – Годеч 

да работи по сега действащият Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация до приемането на нов. 

Съгласно 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. В тази законова 

разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. 

С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята 

работа и по които ще си взаимодейства с общинската администрация. 
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Предложеният проект на нов правилник, изготвен от временната комисия ще доведе до 

по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация.     

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, и при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от 

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

 

Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

 1. Отменя Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

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

Протокол №3 от 04.12.2015 г. 

 2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 

Приложение:  

1. Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

2. 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 04.12.2015 г. и приемане на нов Правилник за 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

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

Годеч и председател Общински съвет – Годеч 


