ОТЧЕТ
за
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация представям отчет за дейността на Общинския съвет – Годеч и неговите
комисии за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г. Отчетният период обхваща края на
мандат 2015-2019 г. и началото на мандат 2019-2023 г. Отчетът се разглежда в открито
заседание и се разгласява на населението на общината по реда, определен в Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация на Община Годеч.
Всички заседания на общинския съвет са проведени открито, като на тях бе осигурена
възможност гражданите да участват в работата на съвета. За датите на заседанията и
проектът на дневен ред гражданите на Община Годеч се уведомяват чрез интернет
страницата на Община Годеч и с обява на информационното табло пред сградата на
общинска администрация. Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно.
Отсъствията са по уважителни причини.
За отчетния период от мандат 2015-2019 е проведено 1 заседание и са приети 10
решения.
Сегашният общински съвет е конституиран за настоящия мандат на 06.11.2019 г.,
когато се проведе първото заседание, свикано от областния управител на Софийска област.
На това заседание общинските съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА
и беше избран председател на общинския съвет. Заместник-председател беше избран на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.11.2019 г. с Решение № 4. Общинският съвет
се структурира на база представителство на политическите партии в състава му, както
следва: от ПП ГЕРБ – 7 общински съветници, ПП „БСП за България” – 2 общински
съветници,
Местна
коалиция
„ВМРО
–
Българско
национално
движение
(Социалдемократическа партия, ВМРО – Българско национално движение) – 2 общински
съветници.
От началото на настоящия мандат са проведени 9 заседания и са приети 87 решения.
Поканите за заседанията съдържат деня, часа и проект за дневен ред. Актовете на
общинския съвет се разгласяват на населението на Община Годеч в 7-дневен срок от
приемането им чрез интернет страница на общината. В същият срок се изпращат на кмета на
общината и на областния управител. В Районна прокуратура - Костинброд се изпращат
протоколите от заседанията. Приетите наредби и изменения на наредби се публикуват на
интернет страницата на Община Годеч.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА областният управител
не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове на общински съвет през
отчетния период.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът на общината не е
върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на общински съвет за
отчетния период.

Приетите решения през отчетния период са свързани с:
ПРИЕМАНЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
 Изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч;

 Изменение и допълнение на Наредба №8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч;
 Приемане на нова Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
 Съгласие Община Годеч да кандидатства за финансиране на проектно предложение
„Оборудване на кухня за социални услуги в град Годеч“ по Компонент 1 „Придобиване на
дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова,
реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на
социални услуги“ от Фонд „Социална закрила“;
 Съгласие Община Годеч да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.381 „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Стратегията Водено от общностите местно развитие на „Местна
инициативна група – Берковица и Годеч“ с проект: „Реконструкция на тротоарна мрежа,
успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап
IV (от о.т. 164 до о.т. 175).

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО:
 Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението по § 27, ал. 2, т. 1 от
ЗСПЗЗ;
 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ УПИ VI- За обществено обслужване, целият с площ от 540 /петстотин и
четиридесет/ кв.м, находящ се в кв. 4 по плана на с. Бърля, община Годеч и съгласие за
продажба чрез провеждане на публичен търг.
 Одобряване списък на пасища, мери и ливади, предназначени за общо ползване с
размер и местоположение на имотите;
 Одобряване списък на пасища, мери и ливади, предназначени за индивидуално
ползване;
 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ УПИ I – за общежитие, целият с площ от 3 890 кв.м., заедно с построената в
имота триетажна масивна железобетонна сграда - общежитие със ЗП от 750 кв.м. и
полуподземен етаж със ЗП от 750 кв.м, находящ се в кв.37 по плана на гр.Годеч и съгласие
за продажба чрез провеждане на публичен търг;
 Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост,
представляващ помещение № 2 с площ от 17.40 кв.м на първи етаж в двуетажна масивна
сграда, находяща се в УПИ I, кв.17, с.Комщица, община Годеч, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за срок от 5 години;
 Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост,
представляващ помещение № 2 с площ от 27.00 кв. м, находящо се в сградата на Младежки
дом, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч за търговска дейност чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 години;
 Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост,
представляващ помещение № 3 с площ от 27.00 кв. м, находящо се в сградата на Младежки
дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр. Годеч за търговска дейност чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 години;
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 Сключване на договор за покупко-продажба на 30 кв.м. част от УПИ VIII –141,
находящ се в кв.19, собственост на Иван Георгиев Иванов, отчуждаващи се за улица с осови
точки 80-81, по плана на гр.Годеч;
 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ /парцел/ XIII – общ., целият с площ от 665 кв.м, находящ се в кв.25 по
плана на село Мургаш, Община Годеч и съгласие за продажба чрез провеждане на публичен
търг;
 Съгласие за продажба на 87 / 3038 идеални части от земя - частна общинска
собственост с площ от 3 038 кв. м, представляваща УПИ X – за ОЖС, кв. 42 по плана на гр.
Годеч и изготвяне пазарна оценка на имота.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
 Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч за 2018 г.;
 Информация за изпълнение на бюджета на Община Годеч и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2019 година;
 Издаване Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020",
процедура чрез подбор на проекти ВО05М9ОРОО 1-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждани – Компонент 2", за обезпечаване пълният размер на авансовото
плащане по изпълнение на проект по договор за БФП №ВО05М9ОР001-2.040-0111-С01/12.07.2019 г. „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с
увреждания в община Годеч", на стойност 12 745,15 лева;
 Актуализации на бюджета на бюджета на Община Годеч и поименния списък на
капиталовите разходи за 2019 и 2020 година;
 Даване на съгласие за разсрочване задълженията на „Окта лайт България“ ЕООД за
такса битови отпадъци;
 Увеличаване размерът на наемните цени по наемните отношения на общински
помещения и терени с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната,
считано от 01.01.2020 година;
 Изплащане на еднократна финансова помощ на всички ученици, завършващи XII клас
и допълнително еднократна финансова помощ според постигнатия успех;
 Приемане бюджета на Община Годеч за 2020 г.;
 Издаване Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 32 736.00 лв. за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2020 г., за изпълнение на
дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия
за Водено от общностите местно развитие" на Сдружение „Местна инициативна група –
Берковица и Годеч“;
 Освобождаване изцяло и частично от заплащане на наем наематели на общински
имоти и терени, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното
положение;
 Съгласие за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализиран автомобил
за сметосъбиране и сметоизвозване и за закупуване и разполагане на съдове за разделно
събиране на отпадъци ;
 Определяне продажна цена на кофи за смет с вместимост от 110 л.;
 Съгласие за сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на
оперативната програма, министъра на финансите и кмета на Община Годеч за намаляване с
80 % размера на дължимата главница от задължението по проект: „Реконструкция и
изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч“, финансирана по Договор №
23/321/01390 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за
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развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., установено от Държавен фонд
„Земеделие“ с Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800 / 3712 от 28.02.2018 г.
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
 Одобряване задание и допускане изработване на план за застрояване на ПИ №
14903.69.15, местност „ВРАНЬЕВО” в землището на село Гинци, община Годеч;
 Изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч, мах.Молак, кв.17;
 Изменение на действащия план за регулация на село Туден, кв.1;
 Одобряване на задание и допускане изработването на план за застрояване на ПИ с
временен идентификатор 83466.1.999 по кадастралната карта на село Шума, община Годеч;
 Изменение на ПУП на гр.Годеч, кв.105;
 Изменение на ПУП на село Бракьовци в квартали 2, 3 и 4;
 Изработване проект за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 17а;
 Съгласуване на схеми за разполагане на подземни контейнери за битови и
рециклирани отпадъци или подземни съдове за разделно събиране на отпадъци с крачно
управление и вместимост 3 куб. м” върху част от терен - частна общинска собственост, с
площ от 32 кв.м, находящ се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по
действащия регулационен план на гр.Годеч и върху част от терен - публична общинска
собственост, с площ от 18 кв.м, находящ се в УПИ I-за младежки културен дом, кв.132а по
действащия регулационен план на гр.Годеч.
ПРИЕМАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ,
ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ
 Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от
01.01.2019 – 31.08.2019 г.
 План за защита при бедствия на община Годеч;
 План – сметка за такса битови отпадъци за 2020 година;
 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2019 г.;
 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023;
 Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020
година;
 Програма за културни и спортни прояви в община Годеч за 2020 г.;
 Общински план за младежта на община Годеч за 2020 г.;
 Актуализация на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Годеч;
 Годишен план за паша за пасищата, мерите и ливадите, собственост на Община Годеч
за стопанската 2020/2021 г. и Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията
на община Годеч;
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2020 година;
 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Годеч;
 Отчет за изпълнение на Регионална програма за управление на дейностите по
отпадъците на Регион костинброд /2017-2020 г./ за 2019 г.;
 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие през
2019 г.;
 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Годеч за 2021 година;
 Допълване на Общинския план за развитие на Община Годеч за периода 2014-2020 г.;
 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2020 година на
община Годеч;
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 Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на
община Годеч;
 Годишен отчет на „Медицински център – Годеч“ ЕООД за 2019 г.;
 Отчет за дейността и отчет за изпълнение на бюджета на НЧ „Никола Й.Вапцаров1899“ за 2019 година;
 Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни за 2019 г.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ
 Избор на председател на Общински съвет – Годеч;
 Създаване на временна комисия за изработване на проект за правилник;
 Избор на заместник-председател на Общински съвет – Годеч;
 Създаване на постоянни комисии към общински съвет и определяне на състава им;
 Определяне на представител в Областния съвет за развитие на Софийска област;
 Определяне на представител от Община Годеч в Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - София, за срока на мандат 2019-2023 година;
 Определяне на представител на Община Годеч в Общото събрание на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“;
 Определяне на представители в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА
ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ;
 Изменение и допълнение структурата и числеността на персонала в общинска
администрация за 2019;
 Определяне размера на възнагражденията на кмета на общината, председателя на
общинския съвет и общинските съветници;
 Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините
в Република България;
 Програма за работата на общински съветза 2020 година;
 Одобряване общата численост и структурата на персонала в общинска администрация
за 2020 г.
ХРОНОЛОГИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Заседание
№../Дата

Присъствали

Отсъствали
По уважителни причини

№ 7 / 13.09.2019 г.
№ 1 / 06.11.2019 г.
№ 2 / 18.11.2019 г.
№ 3 / 27.11.2019 г.
№ 4 / 19.12.2019 г.
№ 5 / 30.12.2019 г.
№ 1 / 30.01.2020 г.
№ 2 / 27.02.2020 г.
№ 3 / 30.04.2020 г.
№ 4 / 25.06.2020 г.

13
11
11
10
11
11
10
9
11
11

По неуважителни причини

1

1
2

РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:
Заседанията на постоянните комисии са открити и на тях се обсъждат всички
постъпили докладни записки и предложения. Материалите се разпределят между комисиите
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според компетентността им. Въпреки това комисиите работиха съвместно за решаване на
въпроси в интерес на цялата общественост. На заседанията присъстват и представители на
общинска администрация. Няма непроведени заседания, поради липса на кворум. През
периода са отправяни устни питания към кмета, на които е отговаряно своевременно.
С Решения от № 5 до №10 от 18.11.2019 г. бяха избрани председателите и членовете
на постоянните комисии, които са помощни органи на общинския съвет.
От началото на мандат 2019-2023 броят на проведените заседания на постоянните
комисии е следният:
Постоянна комисия
Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост
Устройство на територията, ВиК, благоустрояване, транспорт, туризъм,
обществен ред, земеделие и екология
Евроинтеграция, местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна
уредба
Здравеопазване, социална политика, образование и култура
Младежта и спорта
Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Брой
заседания
8
6
5
5
3
1

Председател на ОбС-Годеч:
Мария Владимирова
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