ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 61
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.106, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с гласували
„за” - 9 общински съветници; „против” – 1 /Р.Борисова/; „въздържали се” – 1
/Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите
комисии за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 година.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 62
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, и при спазване на изискванията на
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове , с гласували „за” - 9
общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Отменя Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение №14 по Протокол №3 от 04.12.2015 г.
2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 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” – 3 /Р.Борисова, Т.Тодоров,
Р.Димитров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1. Отменя Наредба № 1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните
данъци на територията на община Годеч, приета с Решение №20 по Протокол
№2/14.02.2008 г.
2. Приема нова Наредба № 1 от 28.08.2020 г. за определяне размера на
местните данъци на територията на община Годеч

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, чл. 4, ал. 3 и ал. 7 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” - 10 общински съветници;
„против” – 1 /Р.Борисова/; „въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет - Годеч приема актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г., както
следва:
 В Раздел III. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА
ГОДЕЧ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД
НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ
ВЕЩНИ
ПРАВА,
ЗА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ"
В т.1-ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГОДЕЧ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавят нови:
- т.1.17 „Център за интеграция на възрастни хора с физически
увреждания със ЗП от 370 кв.м. находящ се в гр. Годеч, УПИ I, кв. 44”
- т.1.18 „Посетителски център със РЗП от 220 кв.м., находящ се в гр.
Годеч, УПИ I, кв. 44”
2. Актуализираната годишна програма да се публикува на интернет
страницата на Община Годеч.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 65
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 41 и чл. 44 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч и
чл. 60, ал. 1 от АПК , с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 1
/Р.Борисова/; „въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
І. Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г.
увеличение в ПРИХОДНАТА ЧАСТ със сума в размер на: - 17 044 лв.
разпределена по параграфи , както следва:
Наименование на приходите

Шифър §

БИЛО

СТАВА

Данък върху превозните средства

13-03

175 000

190 000

Д-к придобиване имущество и дарения

13-04

40 000

82 600

Такса ЦДГ

27-01

18 000

10 000

Такса пазари

27-05

27 000

12 000

Такса административни услуги

27-11

13 000

16 000

Такса гробни места

27-15

4 500

6 000

Приходи концесии

41-00

5 000

36 000

31-11

2 444 896

2 328 170

Получени целеви трансфери

31-18

7 717

9 638

Получени целеви трансфери

31-28

21 073

38 737

Трансф. от държ. предприятия
(ПУДООС)

64-00

0

9997

Обща субсидия

ІІ. Приема актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г. в
РАЗХОДНАТА ЧАСТ в следните функции, по следните параграфи:
„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”:
Вид разходи

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Външни услуги

10-20

96 800

94 800

Командировки в страната

10-51

3 000

2 750

Разходи за договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщетения
Платени данъци, такси и
административни санкции

10-92

15 000

126 000

19-00

20 000

75 000

Помощи по решение на ОбС

42-14

57 000

47 000

Членски внос

46-00

4 000

4 250

Резерв

00-98

5 000

0

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Други възнаграждения на персонала

02-00

39 813

37 813

ДОО

05-51

7 670

6 170

ЗОВ

05-60

3 170

2 670

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Многофункционално устройство

52-03

5 500

5 400

Материали

10-15

48 498

48 598

Обезщетение

02-08

0

200

ДОО

05-51

8 500

8 300

Местна дейност

„ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”:
Вид разходи
Местна дейност

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”:
Вид разходи
Държавна дейност

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Вид разходи

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

00-98

10 346

0

Заплати

01-00

22 229

19 779

Резерв

00-98

192

0

0

31

Държавна дейност
Здравеопазване дейност 431
Резерв
Здравеопазване дейност 437

Пътни разходи - правоимащи болни

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО
/ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ/”
Вид разходи

ОСИГУРЯВАНЕ,

ПОДПОМАГАНЕ

И

ГРИЖИ"

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Местна дейност
Вода, горива, ел.енергия

10-16

8 000

7 700

Външни услуги

10-20

1 000

1 300

Други текущи трансфери (превоз)

42-19

5 244

10 488

Присъдена издръжка

43-01

0

1 890

Държавна дейност

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА":
Вид разходи

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Материали

10-15

60 000

36 000

Външни услуги

10-20

33 800

35 800

Текущ ремонт

10-30

30 000

20 000

51-00

14 900

7 500

52-03

0

9 997

Местна дейност

Строителен надзор на обект
"Реконструкция на водопроводна
мрежа и частична рехабилитация на
канализацията на гр.Годеч" част II етап 5 и етап 10
Доставка и монтаж на съоръжение за
оборудване на детска площадка с
включено озеленяване

Изработване на проект за
„Реконструкция на улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към
тях в гр. Годеч’
Разработване на общински план за
развитие 2021-2027 г.

53-09

0

15 200

53-09

12 000

0

54-00

0

500

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Винетки

19-01

4 750

4 700

Командировки

10-51

0

50

Закупуване на земя

ФУНКЦИЯ „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”
Вид разходи
Местна дейност

ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”
Вид разходи

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Външни услуги

10-20

0

200

Текущ ремонт

10-30

0

400

10-15

2 000

3 500

45-00

22 000

18 200

10-98

22 000

4 000

52-19

19 500

0

Местна дейност
Обредна дейност

Спортни бази
Материали
Субсидии на организации с
нестопанска цел
Вестник „Годеч днес”
Други разходи (празници)
Изработка, доставка и монтаж на
бюст- паметник на Никола Йонков
Вапцаров

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"
Вид разходи
Държавна дейност
Други текущи трансфери

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

42-19

4 115

8 230

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"- " ДГ ЮРИЙ ГАГАРИН"
Вид разходи
Шифър на §
БИЛО
Държавна дейност
Учебни разходи
10-14
0
Резерв

СТАВА
1 079

00-98

48 652

143

Храна

10-11

28 000

25 000

Текущ ремонт

10-30

1 000

4 000

Местна дейност

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - СУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
Вид разходи

Шифър на §

БИЛО

СТАВА

Заплати

01-00

818 340

807 951

Учебни разходи

10-14

0

19 320

Външни услуги

10-20

25 153

25 594

Данъци

19-01

1 000

500

Застраховки

10-62

1000

1 500

52-03

0

10 000

Резерв

00-98

75 680

0

Външни услуги (ученици до 16 г.)

10-20

12 589

20 894

Държавна дейност

Придобиване на оборудване, машини
и съоръжения (Wi Fi, система за
достъп)

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 66
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 41 и чл. 44 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч и
чл. 60, ал. 1 от АПК , с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 1
/Р.Борисова/; „въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

Приема актуализация на поименния списък на капиталовите разходи за
2020 година, съгласно Приложение № 3.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи 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” - 11 общински съветници;
„против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет-Годеч дава съгласие за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска
собственост, представляващи земеделски земи за срок от 10 /десет/ години,
съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя начална тръжна цена за имотите предмет на търга 15,00
лв./декар.
3. Със спечелилите търга участници да бъдат сключени договори за
наем със срок от десет стопански години, считано от 01.10.2020 г.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС
РЕШЕНИЕ
№ 68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, 37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 62, ал. 1, т. 1 и чл. 105, ал. 9 и ал. 10 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” - 11 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи Общински съвет-Годеч дава съгласие Община Годеч да
отдаде под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1
/една/ стопанска година, считано от 01.10.2020 г. имотите за индивидуално
ползване, останали свободни след провеждане на процедурата по
разпределението на животновъдите, съгласно Приложение №1 от настоящото
решение. Отдаването да стане чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, в който да бъдат допуснати до участие само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
2. На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи Общински съвет-Годеч дава съгласие Община Годеч да
отдаде под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1
/една/ стопанска година, считано от 01.10.2020 г. останалите след провеждане
на търга по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ свободни имоти от списъка, съгласно
Приложението по т. 1 чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на
собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние,
съгласно реда, определен в правилника за прилагане на закона.
3. Общински съвет-Годеч определя начална тръжна цена при провеждане
на публичните търгове с тайно наддаване по т. 1 и т. 2 от настоящото решение в
размер на 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за
училищното и предучилищното образование за приемане на списък на
средищните училища в Република България , с гласували „за” - 11 общински
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1. Общински съвет – Годеч дава съгласие СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Годеч да бъде включено в списъка на средищните детски градини и училища
в Република България за учебната 2020/2021 година.
2. Възлага на кмета на Община Годеч да внесе мотивирано предложение в
Министерство на образованието и науката, за включване на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров”- гр. Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за
учебната 2020/2021 година.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование , с гласували „за” - 11
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет – Годеч дава съгласие детска градина „Юрий
Гагарин” гр. Годеч да бъде включена в списъка на защитените детски градини
и училища в Република България за учебната 2020/2021 година.
2. Общински съвет – Годеч дава съгласие СУ „Проф. д-р Асен Златаров”
гр. Годеч да бъде включено в списъка на защитените детски градини и
училища в Република България за учебната 2020/2021 година.
3. Възлага на кмета на Община Годеч да внесе мотивирано предложение
в Министерство на образованието и науката 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
 Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Годеч в списъка на
защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане на закона за закрила на детето , с гласували „за” - 11 общински
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019
година в Община Годеч.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 година в
Община Годеч.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 72
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл. 35, ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл.37, т.1, чл. 39, чл. 42, ал. 1 и ал. 4 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” - 11 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Общински съвет - Годеч одобрява изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ 87/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ X – за ОЖС с площ от 3
038 кв.м, находящ се в кв.42 по плана на гр.Годеч, Община Годеч, област
Софийска на стойност: 1 870 / хиляда осемстотин и седемдесет / лева без
включен ДДС.
2. Общински съвет-Годеч дава съгласие за продажба на имота по т.1 от
настоящето решение на Даниела Игнатова Цветанова - собственик на
апартамент № 28 в четириетажна жилищна сграда - блок на ЗШИ „КОМ”,
находяща се в УПИ /парцел/ X – за ОЖС, в кв.42 по плана на гр.Годеч,
гр.Годеч.
3. Общински съвет - Годеч възлага на кмета на Община Годеч
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка с имота.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 73
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 39 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 дава 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.
2. Упълномощава кмета на Община Годеч да възложи на лицензиран
оценител изготвяне на пазарна оценка на имота по т.1 от настоящото решение,
която да бъде внесена за одобрение от Общински съвет - Годеч.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 74
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, т. 2 и т. 6 и § 8,
ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията , с гласували „за” - 10
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
Общински съвет – Годеч допуска изработване на проект за изменение на
ПУП на град Годеч, махала Молак в кв. 16, както следва:
•
Изменя се регулацията на улица с о.т. №174, 175, 176а, 176, като се
премахва о.т. с №176 и се запазва границата на поземлени имоти с №171 и 306;
•
Премахва се УПИ с №II-173;
•
Изменя се регулацията на УПИ с №III-173, X-171 и XI-171 и се образува
нов УПИ с № II-306, така че да се запазят границите на поземлени имоти с №171,
173 и 306.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 11 общински
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

Общински съвет - Годеч одобрява задание и допуска изработване на
проект на план за застрояване на ПИ с идентификатор 44300.8.17 по
кадастралната карта на с. Лопушня, местност „Гувнище”, община Годеч с цел
промяна на предназначението на имота, като с ПУП - ПЗ се предвиди
обособяване на „Жилищна зона с ниско застрояване” - Жм, в обхват ограничен
от границите на ПИ с идентификатор 44300.8.17 и с ограничителна линия се
предвиди границата на застрояване.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС
РЕШЕНИЕ
№ 76
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Наредба № 12
от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG06RDNP001-7.001-0150 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“
и Община Годеч и подписания Анекс № BG06RDNP001-7.001-0150-С02 от
25.06.2020 г. към договор № BG06RDNP001-7.001-0150 г. от 29.05.2019 г., с
гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/;
„въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Годеч да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 538 670,40 лв. ( петстотин тридесет и осем хиляди
шестстотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки) 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”.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Анекс № BG06RDNP0017.001-0150-С02 от 25.06.2020 г. към Административен договор №
BG06RDNP001-7.001-0150 / 29.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Наредба № 12
от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., Административен договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG06RDNP001-7.001-0150 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“
и Община Годеч и подписания Анекс № BG06RDNP001-7.001-0150-С02 от
25.06.2020 г. към договор № BG06RDNP001-7.001-0150 г. от 29.05.2019 г., с
гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/;
„въздържали се” – 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Годеч да подпише 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”.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви необходимите
документи за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по Анекс
№ BG06RDNP001-7.001-0150-С02 от 25.06.2020 г. към Административен
договор № BG06RDNP001-7.001-0150/29.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
Препис-извлечение
от Протокол № 6/28.08.2020 г.
от заседание на ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с гласували „за” - 10 общински
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:
Общински съвет – Годеч приема 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.

Председател на ОбС:
Мария Владимирова

