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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОТ 
 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. за 

закрила на деца с изявени дарби от община Годеч 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч, 

приета с Решение №198 по Протокол №21 от 16.12.2004 г. на Общински съвет-Годеч. От 

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

висока степен. 

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 де се уреждат с наредба обществени отношения, 

уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. 

Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на 

Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според 

предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. 

За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде 

подзаконов акт. Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни 

разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Общинските съвети 

като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават 

самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната 

компетентност. Съгласно чл.8 от ЗНА всеки общински съвет може да издава наредби, с 
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които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях 

обществени отношения с местно значение. 

Във връзка със зачестилите протести на прокурори срещу наредби на общинските 

съвети и извършен преглед на съдебната практика се установи, че част от местните наредби 

регламентират обществени отношения, които са уредени в нормативни актовe от по-висока 

степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация. 

Нормативните актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на 

последващ нормативен акт. 

Предвид 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 от 01 януари 2005 г. за 

закрила на деца с изявени дарби от община Годеч, приета с Решение №198 по Протокол №21 

от 16.12.2004 г. на Общински съвет-Годеч, както следва: 

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя на Наредба от 01 януари 2005 г. за 

закрила на деца с изявени дарби от община Годеч 

 

Приложение: Мотиви и проект на Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. 

за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч, приета с Решение №198 г. по Протокол 

№21 от 16.12.2004 г. на Общински съвет-Годеч 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Мария Владимирова 

Председател на ОбС-Годеч 
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Проект! 

 

НАРЕДБА  

ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ОТ 01 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ГОДЕЧ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №198 Г. ПО 

ПРОТОКОЛ №21 ОТ 16.12.2004 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ 

 

 

 

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя на Наредба от 01 януари 2005 г. за 

закрила на деца с изявени дарби от община Годеч 

 

 


