ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 101
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, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и при спазване
на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, с
гласували „за” - 8 общински съветници; „против” – 0 ; „въздържали се” – 2
/Р.Борисова, Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет – Годеч приема изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както
следва:
§ 1. В Глава шеста „КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ се
създава нов чл. 42а със следните алинеи:
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, председателят на комисията или
председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии
от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се
осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически
средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на
образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места,
отговарящи на изискванията за мрежова и информационна сигурност и
гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки
общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане
на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция,
председателят на комисията или председателят на общинският съвет може да
свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се
приемат решения чрез неприсъствено гласуване по начин, който осигурява

спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските
съветници посочват личен или служебен имейл, който ще ползват при
провеждане на заседанията. На този имейл ще бъдат изпращани материали,
необходими за провеждане на заседанието. За целта общинските съветници
подписват декларация, с която удостоверяват ползването на съответния имейл.
При промяна на обстоятелствата в декларираните данни общинските
съветници веднага уведомяват председателя на общинския съвет и подават
нова декларация с актуална информация.
(4) При провеждане на заседания на постоянните комисии в условията на
ал. 1, чрез видеоконференция, на посочения имейл ще се изпращат кодове и
данни за идентификация и достъп, необходими за провеждане на заседанието.
В началото на заседанието на съответната постоянна комисия в условията на
ал. 1 се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
(5) При провеждане на заседания на постоянните комисии в условията на
ал. 2, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения имейл
общинските съветници – членове на съответната комисия получават образец
на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната
постоянна комисия. Всеки общински съветник – член на съответната комисия
следва да изпрати от своя имейл попълнен формуляр на електронната поща на
Общински съвет – Годеч obs.godech@abv.bg, с посочен начина /”за“, „против“,
„въздържал се“/, по който гласува по всеки един от предложените проекти за
решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията.
В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за
начина, по който гласуват. Въз основа на получените формуляри от
общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя
протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските
съветници. Разпечатки от изпратените формуляри се прилагат към съставения
протокол от заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени
решения. Съставеният протокол за проведеното заседание на постоянната
комисия, се удостоверява с подписа на председателя на постоянната комисия.
(6) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на
решенията.
(7) Неприсъствените решения по ал. 5 се вземат от всички общински
съветници на една и съща дата, посочена в поканата. Общински съветник –
член на съответната постоянна комисия, който не е върнал попълненият
формуляр в посочения срок, не се включва в кворума за определяне на
гласуването.

(8) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия
изразяват писмено своето становище по въпросите от дневния ред в
електронно писмо, изпратено на електронната поща на Общински съвет –
Годеч obs.godech@abv.bg, на датата, посочена в поканата.
(9) Общински съветници, които не се изпълнили изискванията по ал. 7 и
ал. 8 или използват имейл, различен от декларирания, се счита, че не са
участвали в заседанията на комисиите и при изготвяне на справката по чл. 17,
ал. 4 от този правилник се прилагат разпоредбите на чл. 19 от същия. Тези
обстоятелства се отразяват в протокол, изготвен от председателя на
общинския съвет.
(10) Уведомяването на общинските съветници за заседание на
постоянните комисии се извършва в срока по чл. 38 от този правилник.
Обявление за датата и проект на дневния ред за заседанието на комисиите се
оповестяват чрез на интернет страницата и информационното табло на
Община Годеч. В проектът на дневния ред за насроченото заседание по чл. 42а
се обявява имейл за питания, предложения и становища по разглежданите
въпроси от страна на гражданите.
§ 2. В Глава седма „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ се
създава нов чл. 68а със следните алинеи:
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, председателят на
общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за
кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез
видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските
съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията
за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане
на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на
общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се
приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който
осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските
съветници посочват личен или служебен имейл, който ще ползват при
провеждане на заседанията. На този имейл ще бъдат изпращани материали,
необходими за провеждане на заседанието. За целта общинските съветници
подписват декларация, с която удостоверяват ползването на съответния имейл.
При промяна на обстоятелствата в
декларираните данни общинските

съветници веднага уведомяват председателя на общинския съвет и подават
нова декларация с актуална информация.
(4) При провеждане на заседания на общинския съвет в условията на ал. 1,
чрез видеоконференция, на посочения имейл ще се изпращат кодове и данни
за идентификация и достъп, необходими за провеждане на заседанието. В
началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно
повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео.
За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието и се публикува на интернет страницата
на Община Годеч, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или
част от него да бъде закрито.
(5) При провеждане на заседания на общинския съвет в условията на ал. 2,
чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения имейл общинските
съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по
дневния ред на заседанието. Всеки общински съветник следва да изпрати от
посочения имейл попълнен формуляр на електронната поща на Общински
съвет - Годеч obs.godech@abv.bg, с посочен начина /”за“, „против“,
„въздържал се“/, по който гласува по всеки един от предложените проекти за
решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на Общински
съвет - Годеч. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат
и мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на получените формуляри
от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя
протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските
съветници. Разпечатки от изпратените формуляри се прилагат към съставения
протокол от заседанието на Общински съвет - Годеч с взети неприсъствени
решения. Протоколът се подписва от председателя на общинския съвет и
лицето, което го е изготвило.
(6) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на
решенията.
(7) Неприсъствените решения по ал. 5 се вземат от всички общински
съветници на една и съща дата, посочена в поканата. Общински съветник,
който не е върнал попълненият формуляр в посочения срок, не се включва в
кворума за определяне на гласуването.
(8) Общински съветник, който не е изпълнил изискването по ал. 7 или
използва имейл, различен от декларирания, се счита, че не е участвал в
заседанието на общинския съвет и при изготвяне на справката по чл. 17, ал. 4
от този правилник се прилагат разпоредбите на чл. 19 от същия. Това
обстоятелство се отразява в протокола от заседанието на общинския съвет.
(9) Уведомяването на общинските съветници за заседание на общинския
съвет се извършва в сроковете по чл. 46 от този правилник. Поканата се
оповестява чрез интернет страницата и информационното табло на Община
Годеч. В проектът на дневния ред за насроченото заседание по чл. 68а се

обявява имейл за питания, предложения и становища по разглежданите
въпроси от страна на гражданите.
§ 3. В Преходни и Заключителни разпоредби се добавя нов § 5 със
следният текст:
Измененията и допълненията в правилника са приети с Решение № 101 по
Протокол № 10 от 30.11.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и
влизат в сила от деня на приемането му.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 102
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с гласували „за” - 8 общински
съветници; „против” – 0 ; „въздържали се” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1. Общински съвет - Годеч дава 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“.
2. Общински съвет Годеч упълномощава Радослав Асенов – Кмет на
Община Годеч да предприеме всички необходими правни и фактически
действия, във връзка с кандидатстването на Община Годеч с проектно
предложение по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура“ по процедура № BG06RDNP001-19.462
„МИГ – Берковица и Годеч“.
3. Дейностите по проектното предложение отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие на Община Годеч за периода 2014 – 2020 г.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” – 9
общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/; „въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1. Общински съвет - Годеч одобрява изготвената от лицензиран
оценител пазарна оценка на движима вещ - частна общинска собственост,
представляващ товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип ФУРГОН с рег. №
СО 6874 АB на стойност: 950 /деветстотин и петдесет/ лева без включен ДДС.
2. Общински съвет - Годеч дава съгласие за продажба на движимата
вещ по т.1 от настоящото решение, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
3. Общински съвет - Годеч определя начална тръжна цена за продажба
на товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB в
размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева без включен ДДС.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 104
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” – 9
общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/; „въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет - Годеч одобрява изготвената от лицензиран
оценител пазарна оценка на движима вещ-частна общинска собственост,
представляващ автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН на
стойност: 3 000 /три хиляди/ лева без включен ДДС.
2. Общински съвет - Годеч дава съгласие за продажба на движимата
вещ по т.1 от настоящото решение, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
3. Общински съвет - Годеч определя начална тръжна цена за продажба
на автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН в размер на 3 000 /три
хиляди/ лева без включен ДДС.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 105
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с чл. 134, ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона
за устройство на територията, с гласували „за” - 9 общински съветници;
„против” – 0; „въздържали се” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

Общински съвет – Годеч допуска изработване на проект за изменение на
ПУП на град Годеч в кв. 132а, както следва:
 Изменя се регулацията УПИ I – за младежки културен дом и УПИ II-1721
с площ 315 кв.м, УПИ III-1720 с площ от 277 кв.м и УПИ IV-1720 с площ от
278 кв.м;
 Образуват се нови УПИ I – за младежки културен дом с площ от 1890
кв.м и УПИ II- за паркинг и озеленяване с площ 1900 кв.м;
 Заличават се УПИ II-1721 с площ 315 кв.м, УПИ III-1720 с площ от 277
кв.м и УПИ IV-1720 с площ от 278 кв.м.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 106
На основание чл. 21 ал.1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.2, т.1 и т. 6 от Закона
за устройство на територията, с гласували „за” - 9 общински съветници;
„против” – 0; „въздържали се” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

Общински съвет – Годеч допуска изработване на проект за изменение на
ПУП на град Годеч в квартал 32, както следва:
 Изменя се регулацията на УПИ с № XII-124 и се образува нов УПИ с
№ XVIII-124;
 Създава се нова задънена улица – тупик от о.т. 106а до о.т. 106б.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 10/30.11.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 107
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 56 от Закона за устройство на
територията и чл. 14, ал. 5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Годеч, с
гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1
/Р.Борисова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

Общински съвет - Годеч съгласува 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.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

