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На основание чл.26 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК, Общински съветГодеч предоставя възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите
становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на
27.03.2019 г. при звеното по чл.29а от ЗМСМА към общински съвет.
МОТИВИ

За приемане на Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с
изявени дарби от община Годеч.
Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване
на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg,
Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по изготвеният проект

1.Причини, които налагат приемането на Наредба за отмяна на Наредба от 01
януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч са: липсата на
законова делегация за приемане на наредба за закрила на деца с изявени дарби;
отстраняване на противоречие с нормите на чл.2, ал.1 и чл.8 от Закона за нормативните
актове – приемане на наредба за уреждане на обществени отношения, които са
регламентирани от актове от по-висока степен.
2. Целите, които се поставят: избягване на съдебна процедура и разходи за
съдебни разноски.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на
Наредба: не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането: с приемането на наредбата за отмяна,
местната подзаконова нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с
разпоредбите на действащата нормативна уредба за изработване на нормативни актове.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект на Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. за
закрила на деца с изявени дарби от 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.
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