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      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 
 
 

О Т Ч Е Т 
 за  

дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии 
за периода от 01.01.2017 г. 30.06.2017 г. 

 
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ внасям за разглеждане настоящият отчет за дейността на 
Общински съвет-Годеч и неговите комисии. 

Организацията и дейността на Общински съвет-Годеч се осъществява съгласно 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото 
законодателство и разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация. 

Като орган на местното самоуправление Общински съвет-Годеч съвместно с 
общинското ръководство продължава да определя правилната политика за изграждане 
и развитие на общината. 

През първото шестмесечие на 2017 г. ОбС-Годеч проведе 6 редовни заседания. 
Приети бяха 75 решения. 

Всички решения за посоченият период са взети с изискуемото от закона 
мнозинство и начин на гласуване. 

Актовете на ОбС-Годеч се изпращат на кмета на общината и на областния 
управител в 7-дневен срок от приемането им и се разгласяват на населението чрез 
интернет страницата на общината, съгласно чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА със Заповед №ОС-
4/21.03.2017 г. на областния управител е оспорено Решение №21 по Протокол 
№2/23.02.2017 г. пред Административен съд - София област, касаещо одобрен списък 
на маломерни имоти за отдаване под наем без търг за стопанската 2016/2017 г. 
Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и административни актове. Съдът 
е постановил решение за неговата отмяна. В момента решението е в процедура на 
обжалване пред Върховния административен съд на Република България. 

Със Заповед №ОС-7/20.04.2017 г. на областния управител е оспорено Решение 
№33 по Протокол №3/30.03.2017 г. пред Административен съд - София област, касаещо 
отдаването под наем на помещение на втори етаж в сградата, находяща се на 
ул.”Република” №1 /бивш Профсъюзен дом/ на пенсионерско сдружение „Надежда” 
Годеч. В изложените в заповедта твърдения са налице основания за 
незаконосъобразност на приетото решение. Правилата за отдаване под наем на 
общинска собственост се обуславят от вида на собствеността върху даден обект и от 
субекта на наемното правоотношение. Процесният имот е публична общинска 
собственост и реда за неговото отдаване по наем се осъществява съгласно разпоредбата 
на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. В приетото решение не е 
обективирано изпълнението на законовото изискване за провеждане на публичен търг 
или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота – публична общинска 
собственост. Субекта на наемното правоотношение – пенсионерско сдружение 
„Надежда”  - Годеч не попада в приложеното поле на разпоредбата на чл.14, ал.2 от 
ЗОС. С Решение №66 по Протокол №5/31.05.2017 г. ОбС-Годеч отмени  Решение №33 
по Протокол №3/30.03.2017 г. Съдът е оставил без разглеждане оспорването на 
областния управител и е постановил  прекратяване производството по адм.дело 
№377/2017 година. 



 2

 
Със Заповед №ОС-8/20.04.2017 г. на областния управител е оспорено Решение 

№34 по Протокол №3/30.03.2017 г. пред Административен съд - София област, касаещо 
предоставянето за безвъзмездно ползване на помещение на втори етаж в сградата, 
находяща се на ул.”Република” №1 /бивш Профсъюзен дом/ на КНСБ. Съдът е 
постановил решение за отмяна на оспореното решение, поради противоречие между 
двете точки на взетото решение. 

Със Заповед №ВР-22 от 15.06.2017 г. областният управител е върнал за ново 
обсъждане Решение №55 и Решение 56 по Протокол №5/31.05.2016 г., касаещи 
отдаването под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот, 
представляващ помещения на втори етаж в сградата на бившата поликлиника. Съгласно 
разпоредбата на чл.45, ал.9 общинският съвет може да отмени, да измени или да 
приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. На заседанието през м.юни 2017 г. с 
Решение №74 и Решение №75 ОбС-Годеч прие повторно върнатите решения, поради 
неоснование на изложените мотиви за незаконосъобразност. Повторно приетите актове 
не са оспорени пред съответния административен съд по реда на 
Административнопроцесуалният кодекс и решенията са влезли в сила. 

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 
ОбС за целия отчетен период. 

В отчетния период са отправяни питания към кмета на Община Годеч от 
общински съветници и граждани, на които е отговаряно своевременно и съгласно 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 
 Една от основните дейности на общинския съвет е свързана с приемане на 
нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение. 
 

Направени са изменения и допълнения в следните наредби във връзка с 
подадени протести от Окръжна прокуратура-София: 

- Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на 
околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч 

- Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинската детска градина на  територията на Община Годеч 

 
Приети нови наредби: 

- Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на община Годеч. С Решение №48 по Протокол №5 
от 31.05.2017 г. същата е изменена и допълнена. 

 
Приети анализи, правила, планове и  програми: 
- Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 

2017 г. 
- Общински план за младежта на Община Годеч за 2017 година 
- Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч за 2017 година 
- Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Годеч 
- Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на община Годеч 
  - Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на Регион 
Костинброд (2017 - 2020 г.). 
  - Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Годеч от учебната 
2017/2018 година. 



 3

  - Общинска програма за закрила на детето за 2017 година в община Годеч 
   
 За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Общински съвет-Годеч обсъди 
редица въпроси от местно значение и прие решения по тях. По-важните решения в 
работата му за този период са свързани с: 

1. Приемане бюджета на Община Годеч за 2017 г. и поименен списък за 
разпределение на капиталовите разходи. 

2. Подписване на споразумение с Централния орган за покупки на общините 
за придобиване на подходящи стоки и/или услуги от, необходими за нуждите на 
общината.  

3. Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред 
ПУДООС към МОСВ с проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр. Годеч” за VІ етап. 

4. Кандидатстване на Община Годеч като член на РСУО Костинброд  по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВС16М1ОР 002-
2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци". Приоритетна ос 2 на 
ОПОС 2014-2020г., с проектно предложение ”Изграждане па инсталация за предварително 
третиране и инсталации за компостираие, в рамките па Регионалната система за управление 
на отпадъците в Регион Костинброд" и подписване на споразумение за партньорство с 
останалите общини от РСУО на регион Костинброд. 

5. Преобразуване на Начално училище „Христо Ботев” гр. Годеч и Средно 
училище „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Годеч  

6. Издаване Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане, 
в размер на 13 287,78 лв. за обезпечаване на стойността на авансовото плащане по 
допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0124-C01 по 
проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч”. 

7. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. и 
утвърждаване на ценоразписи за продажба на стояща дървесина на корен за 2017 година. 

8.  Изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител за продажба на 
имот- ОЧС: 430/955 ид.ч. от УПИ IX-за ресторант, в кв.29 с площ от 955 кв.м. без 
построената в имота сграда търговски обект - ресторант, по действащия регулационен 
план на гр. Годеч. 

9. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем 
на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на 
трайно ползване „нива”, „изоставена нива”; на поземлени имоти в горски територии - 
частна общинска собственост с начин на трайно ползване „поляна” и „горска ливада”, с 
изключение на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на чл. 2 от 
Закона за горите. 

10. Издаване Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, в размер на 28 
670,00 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансовото плащане за 2017г., 
за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие" по заявление 
с № 19-19-2-01-28 от 03.11.2016 г. на Сдружение „Местна инициативна група – 
Берковица и Годеч“. 
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ХРОНОЛОГИЯ 
на  

заседанията на ОбС и постоянните комисии 
 

  
Заседание 
№../Дата 

Присъствали Отсъствали 

  По уважителни причини По неуважителни причини 
1/31.01.2017 г. 12 1  
2/23.02.2017 г. 11 2  
3/30.03.2017 г. 10 3  
4/19.04.2017 г. 11 2  
5/31.05.2017 г. 11 2  
6/29.06.2017 г. 12 1  

 
 
  

Работа на постоянните комисии: 
 

 Броят на проведените заседания на постоянните комисии е следният: 
 

 1. ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска 
собственост” – 8 заседания  
 2. ПК по „Устройство на територията, „ВиК” и инженерна инфраструктура, 
благоустрояване и чистота” – 7 заседания 

3. ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна 
инфраструктура” – 3 заседания  
 4. ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по 
решенията” –  6 заседания  

5.  ПК по „Екология, селско и горско стопанство”  – 8 заседания  
 6. ПК по „Здравеопазване и социална политика”  – 3 заседания  
 7. ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” – 
4 заседания  
 8. ПК за „Децата, младежта, спорт и туризъм”- 2 заседания  

9. ПК за „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” – 2 
заседания 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      Председател на ОбС: 
        Мария Владимирова 

 
 


