
П О К А Н А  

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, 
съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 

 
Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 

27.12.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет 
- Годеч при следният проект за 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС 

относно: Отчет за дейността на ОбС – Годеч и неговите комисии за периода 01.01.2018 - 
30.06.2018 година /вх.№ 167/05.12.2018 г./ 

Вносител: Председателя на ОбС 
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР” 
 
 2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 177/17.12.2018г. (08-00-1265/17.12.2018г.) от 

Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС 
– Годеч за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година 

Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР” 
 

3. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС 
относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2019 година /вх.№ 
166/05.12.2018 г./ 

Вносител: Председателя на ОбС 
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР” 
 
4. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС 

относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Годеч. /вх.№ 176/14.12.2018г./ 

Вносител: Председателя на ОбС  
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС" 
               ПК по „Евроинтеграция, МСКР” 
 
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 176/14.12.2018г. (08-00-1255/14.12.2018г.) от 

Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на временни безлихвени 
заеми от бюджета на Община Годеч за авансово финансиране на плащания по проекти. 

Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС" 
 
6.Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 172/14.12.2018г. 

(08-00-1253/14.12.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: 
Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година и поименния списък за 
капиталови разходи. 

Вносител: Кмета на община Годеч 
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС" 
 
7. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 161/15.11.2018г. (08-00-1170/15.11.2018 г.) 

от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и 
определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2019 година.  

Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС” 
 
8. Разглеждане Предложениe с вх.№ 171/13.12.2018 г. (08-00-1246/12.12.2018 г.) от  

Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Утвърждаване на пазарна оценка за 



продажба на УПИ XIV-общ., кв.120 по плана на гр.Годеч. 
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС" 
 
9. Разглеждане на Предложение с вх.№173/14.12.2018г. (08-00-1251/14.12.2018г.)  

от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по 
земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен  фонд  съгласно 
§27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи. 

Вносител: Кмета на община Годеч 
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
              ПК по „Екология, СГС” 
 
10. Разглеждане на Предложение с вх.№175/14.12.2018г. (08-00-1252/14.12.2018г.)  

от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по 
подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – 
Берковица и Годеч”, финансирана по ПРСР 2014-2010г. 

Вносител: Кмета на община Годеч 
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 174/14.12.2018г. (08-00-1254/14.12.2018г.) от 

Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Участие и членство на Община Годеч в 
Организация за управление на Софийски туристически район. 

Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР” 
 

12. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС 
относно: Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации 
и за установяване на конфликт на интереси в ОбС - Годеч. /вх.№ 165/26.11.2018г./ 

Вносител: Председателя на ОбС  
Становище:  ПК за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
                
13. Разглеждане на Предложение от общински съветници относно: Приемане на 

Правила за подпомагане на талантливи деца и ученици в община Годеч. /вх.№ 
154/09.11.2018г./ 

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 
14. Разглеждане на Предложение от общински съветници относно: Приемане на 

Правила за отпускане на средства за културни дейности на навършилите пълнолетие 
жители на община Годеч. /вх.№ 160/14.11.2018г./ 

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 
12. Други 
12.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и 

граждани. 
     
 

 
      Председател на ОбС – Годеч  

             Мария Владимирова  
 
 

18.12.2018 г. 
 
 
  


