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ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2020 г. до 30.11.2020 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 01.07.2020 г. до 30.11.2020 г.  

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. 

През отчетния период  са проведени 5 редовни заседания и 1 извънредно. Приети са 
50 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 е 
върнал за ново обсъждане Решение № 105 и Решение № 106 по Протокол № 11 от 30.11.2020 
година. 

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:  
 Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – годеч, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 Приемане на нова Наредба № 1 от 28.08.2020 г. определяне размера на местните 

данъци на територията на община Годеч. 
 Приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на 

Община Годеч. 
 Приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост 

на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала. 
 Приемане на 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; 

 Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
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 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 
 Съгласие Община Годеч да участва като партньор в проектно предложение по  

Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности 
да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство; 

 Съгласие Община Годеч да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по 
процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.461 „МИГ Берковица и Годеч“  по мярка 19.2 – 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие „МИГ 
Берковица и Годеч“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция на улици 
и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч:  Етап 2 - Улица 
"Тинтява" - о.т. 325 – 353“. 

 Съгласие Община Годеч да кандидатства с проектно предложение по процедура № 
BG06RDNP001-19.462 „МИГ – Берковица и Годеч“ –  мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 
туристическа инфраструктура“. 

 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО:  
 Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост през 2020 година; 
 Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи 

земеделски земи за срок от 10 години; 
 Отдаване под наем на имоти за срок от една стопанска година по реда на чл. 37и, ал. 

13 и 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ; 
 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  

 Съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улици с осови точки: 
343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване, целият с площ от 1280 кв.м, от кв. 105 
по плана гр.Годеч и одобряване на пазарна оценка; 

 Съгласие за отдаване под наем на едноетажна масивна жилищна сграда-Център за 
интеграция на възрастни хора с физически увреждания със ЗП от 370 кв.м и Посетителски 
център с РЗП от 220 кв.м, находящи се в УПИ I-за обществено обслужване, кв.44 по плана на 
гр.Годеч на Сдружение с нестопанска цел „Мисия”, осъществяващо дейност в обществена 
полза, без провеждане на публичен търг или конкурс, за срок от 5 години, след заплащане на 
всички задължения към Община Годеч, произтичащи от ползване на общински имоти; 

 Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, 
представляващ помещение № 1 с площ от 7.85 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. 

 Одобряване на пазарна оценка и съгласие за продажба на движими вещи - частна 
общинска собственост, представляващи товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с 
рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН чрез провеждане 
на публичен търг с явно наддаване. 

 Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението по § 27, ал. 2, т. 1 от 
ЗСПЗЗ; 
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БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 
 Актуализация на бюджета на бюджета на Община Годеч и поименния списък на 

капиталовите разходи за 2020 година; 
 Издаване Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  538 670,40 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0150 г.,  по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град 
Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. 
„Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263”, 
сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие”. 

 Издаване Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  107 734,08 лв. (сто и седем хиляди седемстотин 
тридесет и четири лева и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 
авансово плащане на ДДС по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0150 г.,  по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град 
Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. 
„Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263”, 
сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие”. 

 Приемане Отчета за изпълнение на бюджета на Община Годеч за 2019 г.; 
 Приемане на информацията за изпълнение на бюджета на община Годеч и  сметките 

за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 година. 
 
 
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:  
 Изработване на проект за изменение на ПУП на град Годеч, махала Молак в кв. 16;  
 Одобряване на задание и допускане изработване проект на план за застрояване на ПИ 

с идентификатор 44300.8.17 по кадастралната карта на с. Лопушня, местност „Гувнище; 
 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в кв. 133; 
 Одобряване на задание за изработване на Специализиран подробен устройствен план - 

План за застрояване на имоти: Поземлен имот 61652.1.234, област София, община Годеч, с. 
Разбоище, вид собственост: общинска публична, вид територия: земеделска, НТП: Депо за 
битови отпадъци (сметище), площ 32905 кв.м и Поземлен имот 61652.1.192, област София, 
община Годеч, с. Разбоище , вид собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: Депо за битови отпадъци (сметище), площ 38518 кв.м.; 

 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в кв. 132а; 
 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 32; 
 Съгласуване схеми за разполагане на преместваем обект - „Преместваема, сглобяема 

сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали на територията на 
община Годеч, за поддържане, презентиране и съхранение на културното и духовно 
наследство“, находящи се в УПИ № VI-за спортна зала и озел., кв. 72, град Годеч; УПИ II-
общ. обсл. и адм. сграда, кв. 138, град Годеч; УПИ I-за училище, кв. 64, град Годеч; УПИ 
ХV-за магазин и ресторант, кв. 27, село Бракьовци; УПИ I-за кметство, библ., поща, АТЦ, кв. 
17, село Комщица; УПИ XIII-КОО, кв. 3, село Туден и УПИ  VIII, кв.12, село Губеш, 
всичките с  площ от 80 кв.м. 
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ПРИЕМАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, 
ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ 

 Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 
01.09.2019 – 30.06.2020 г. 

 Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет-Годеч за периода 
01.01.2019-30.09.2020 г. 

 Отчет на Общинската програма за закрила на детето за 2019 година и приемане на 
Общинската програма за закрила на детето за 2020 година; 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
 Промяна в състава на постоянните комисии 
 Прекратяване дейността на временната комисия, създадена с Решение № 3 по 

Протокол № 2 от 18.11.2019 г.   
 Определяне размера на основния и допълнителен платен годишен отпуск на 

председателя на Общински съвет - Годеч и размера на допълнително трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит; 

 
ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ 
 Решение № 32 по Протокол № 3 от 30.03.2017 г. от заседание на Общински съвет – 

Годеч. 
 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ 
 Приемане на Декларация в подкрепа на изразеното писмено становище от кмета на 

община Годеч и председателя на Общински съвет – Годеч до Висшия съдебен съвет с вх.№ -
12567/18 от 27.07.2020 г. за запазване самостоятелността на съдебния район на Районен съд – 
Костинброд. 

 
 Съгласие за включване на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Годеч в списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година. 
 Съгласие за включване на детска градина „Юрий Гагарин” гр. Годеч  в списъка на 

защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година и 
съгласие за включване на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Годеч в списъка на защитените 
детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година. 
 
 

 
ХРОНОЛОГИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 
 
 

Заседание 
№../Дата 

Присъствали Отсъствали 

  По уважителни причини По неуважителни причини 
№ 5 / 05.08.2020 г. 11   
№ 6 / 28.08.2020 г. 11   
№ 7 / 24.09.2020 г. 10 1  
№ 8 / 06.10.2020 г. 10 1  
№ 9 / 15.10.2020 г. 10 1  
№10/ 30.11.2020 г. 11   
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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 
според компетентността им. 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. 

Броят на проведените заседания на постоянните комисии е следният: 
 

Постоянна комисия Брой 
заседания 

Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост 4 
Устройство на територията, ВиК, благоустрояване, транспорт, туризъм, 

обществен ред, земеделие и екология 
3 

Евроинтеграция, местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна 
уредба 

5 

Здравеопазване, социална политика, образование и култура 1 
Младежта и спорта 0 

Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 0 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС-Годеч: /П/ 
        Мария Владимирова   


