
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.15, т.23 и ал.2 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 198в, ал.4, чл. 
198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.62, ал.4, чл.84, ал.2, т.3 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и чл.60, ал.1 
от АПК, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” –0; 
„въздържали се”- 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
ПОТВЪРДИ 

РЕШЕНИЕ №1/16.01.2019 г. 
 

1. Общински съвет – Годеч упълномощава Валя Цветанова Манова – 
Секретар на Община Годеч да представлява Община Годеч на извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – София на 28.01.2019 г. от 14.00 часа в сградата на 
Областната администрация на Софийска област: гр. София, бул. Витоша № 6, 
етаж 5, заседателна зала. 

 
2. По предварително обявения дневен ред г-жа Валя Манова да 

гласува, както следва:  
по точка 1: Одобряване на текста и приемане на решение за сключване 

на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 16.03.2016 г. Договор 
№ 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 
както и упълномощаване на Председателя на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София, да подпише 
Допълнително споразумение № 1 към сключения на 16.03.2016 г. Договор № 
92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 
– „за“;  



 

по точка 2: Вземане на решение за приемане на ВиК системите и 
съоръженията на територията на Община Правец, които не са предадени на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София до 31.12.2014 г. или са 
новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 г., а именно: 
реконструкция на водопроводна мрежа на с. Разлив, община Правец; 
реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Север“, гр. Правец, община 
Правец; напорен водопровод от ПС II подем, находящ се в УПИ I-296, кв. 
158, гр. Правец до съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена 
на ПСПВ гр. Правец ПИ № 027088, м. „Рътта“, землището на гр. Правец и 
помпена станция за питейна вода – с. Своде, община Правец – „за“; 

 
по точка 3: други – г-жа Валя Манова по нейна преценка да гласува 

„за“, „против“ или „въздържал се“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 2 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на 
чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, 
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 60, 
ал. 1 от АПК, съгласно който се допуска предварително изпълнение на 
административен акт, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” –
0; „въздържали се”- 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 

1. В Наредба № 1/14.02.2008 г. за определяне размера на     
местните данъци на територията на община Годеч се правят следните 
изменения и допълнения: 

§ 1. В чл.7, ал.1 думите "сгради и поземлени имоти" се заменят с 
думите "поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради". 

 
§ 2. В чл.8, ал.4 се създава изречение второ: „При концесия за добив 

данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при 
които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху 
поземления имот или съответната част от него.“ 

  
§ 3. В чл.9 след думите "вещно право" се добавя "на ползване". 

 
§ 4. В чл.10, ал.2 след думите "вещно право" се добавя "на ползване". 
 
§ 5.  В чл.19 се създава нова алинея 3:  
(3) „В случай че е установено деклариране на повече от едно основно 

жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по 
чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който 
едновременно са декларирани като основни жилища.“ 

 



 

§ 6. В чл.20  се правят следните изменения и допълнения:  
1. Досегашният текст става алинея 1 и се изменя така: 

(1) „За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 
въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на 
територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок 
общината по местонахождението на имота, като подава данъчна 
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.“ 

2. Създава се алинея 2: 
(2) (в сила от 2020 г.) „Не се подават данъчни декларации за облагане с 

годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в 
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. 
Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради 
и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по 
чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в 
груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.“ 

3. Създава се алинея 3: 
(3) „Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или 
безвъзмезден начин по раздел трети от  глава втора на ЗМДТ.“ 

4. Създава се алинея 4: 
(4) „За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено 

вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават 
информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи 
значение за определянето на данъка.“ 

5. Създава се алинея 5: 
(5) „При преустройство и при промяна на предназначението на 

съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при 
промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на 
данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока 
по ал. 1.“ 

6. Създава се алинея 6: 
(6) „При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се 

подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна 
декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на 
срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за 
наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в 
регистъра на населението.“ 

7. Създава се алинея 7: 
(7) „Подадената декларация от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.“ 
8. Създава се алинея 8: 

(8) „Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната 
в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са 
удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в 



 

изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по 
Закона за устройство на територията. Служител от общинската 
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите 
характеристики на имота.“ 
 

 § 7. В чл.30 се правят следните изменения: 
1. Досегашният текст става алинея 1. 
2. Създава се алинея 2: 

(2) „На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на 
данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя 
дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“ 
 

§ 8. В чл.34 точката се заменя със запетая и се добавят думите: „а 
при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, 
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“ 

 
§ 9. В чл.37, ал.2: думите „в останалите случаи – в двумесечен срок 

от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49, ал.3 
от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с думите „а случаите 
по чл.44, ал.3 от ЗМДТ – към момента на издаване на акта, удостоверяващ 
правото на собственост, който подлежи на вписване. “ 
 

§ 10. В чл.41се правят следните изменения и допълнения:  
1. Алинея 1 се изменя така: 

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два 
компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

 
ГДПС = ИмК x ЕК, 
 
където: 
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за 

леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 
повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
 
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в 

зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в 
зависимост от годината на производство на автомобила, по следната 
формула: 

 
ИмК = СkW x Кгп, 



 

 
където: 
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, 
както следва: 

а) до 55 kW включително -  0,34 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително -  0,54  лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10  за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително -  1,60  лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW -  2,10  лв. за 1 kW; 
 
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери: 
Брой на годините от годината на 
производство, включително 
годината на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години 
включително 

1 

Над 10 до 15 години 
включително 

1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 
 
2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория 

на автомобила е в следните размери: 
 

Екологична категория Коефициент 
без екологична категория, с 
екологични категории "Евро 1" и 
"Евро 2" 

 
1,10 

"Евро 3" 1,00 
"Евро 4" 0,80 
"Евро 5" 0,60 
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

 
 

2. В ал.2 след думата  „леки“  се добавя „ и товарни“  



 

3. Алинея 6 се изменя така:  
(6) „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер на 10 лв. за всеки 
започнати 750 кг товароносимост.“ 

4. В ал.7 в колона „Други системи за окачване на задвижващата 
ос/оси“ числото „24“ се заменя с числото „28“ 

5.  В ал.8 се премахва текстът:  "специализирани   ремаркета   за   
превоз   на   тежки или извънгабаритни товари “ 

6. В ал.9 се премахва текстът: "специализирани ремаркета за  
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 
тона  “ 

7. В ал.12 думите "превозни средства от категория L 7 е по 
Закона за движението по пътищата“ се заменят с думите " четириколесни 
превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“ 

8.  Създава се нова алинея 14:  
(14) „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 
превозното средство е без екологична категория.“ 

 
§ 11. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 1 се изменя така:  
(1) „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът 
се заплаща с 20 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал.3 данък.“ 

2. Алинея 2 се изменя така:  
(2) „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващите на екологични категории, по-високи от 
"Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал.3 данък.“ 

3. Алинея 3 се изменя така:  
(3) „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 
двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се 
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" 
и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал.5, 6 7 и 13 
данък.“ 

4. В ал.4 точката се заменя със запетая и се добавят думите:  „ 
при условие, че не се използват за други цели. “ 

5.  Алинея 5 се изменя така:  
(5)  „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 
превозното средство е без екологична категория.“ 

 
§ 12. Чл.47 се изменя така:   
„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния 



 

адрес, съответно седалището на собственика, а случаите по чл.54, ал.5 от 
Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, по  
регистрация на превозното средство. “ 

 
§ 13. В чл.52 се правят следните изменения: 

1. т.2 се отменя. 
2. т.3 става т.2 
3. т.4 става т.3  

 
 § 14. В Приложение №2 към чл.56 „Видове патентни дейности и 
годишни размери на данъка „т.21“ се отменя 
 
 § 15. В Преходни и заключителни разпоредби се добавя нов § 21 със 
следният текст: 
 „Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 2 по Протокол 
№1/31.01.2018 г. и влиза в сила, считано от 01.01.2019 година.“ 

2. Общински съвет - Годеч допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 3 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 38, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие, с гласували „за” - 13 
общински съветници; „против” –0; „въздържали се”- 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
 

 Общински съвет – Годеч допълва Общинския план за развитие на 
Община Годеч 2014-2020 г., приет с решение № 21 от Протокол № 
3/20.03.2014 г. на Общински съвет – гр. Годеч в частта Индикативен списък 
на проектите за реализация на ОПР Годеч 2014-2020 г. /Приложение 3/ към 
Програмата за реализация на плана, както следва: 

Към ПРИОРИТЕТ 3. Интегрирано пространствено и териториално 
развитие и опазване на околната среда, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. 
Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, Мярка 3.1.1. 
Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до 
туристическите обекти) 

СЕ ДОБАВЯ:  

3.1.1.7. Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път  III - 813 в 
град Годеч - о.т. 403-320  и път  III - 8132 - о.т. 320-175; 

3.1.1.8. Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и 
принадлежности към тях в град Годеч, а именно:  

- ул. Христо Смирненски                   
- ул. Зли Дол  

 
 
 

 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                      Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 4 
 

На  основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 26 от Наредба № 8 
от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на Община Годеч и съгласно 
Постановление № 320/20.12.2018 г. на МС  за определяне на нов размер на 
минималната работна заплата за страната, обнародвано в ДВ, бр.107 от 
28.12.2018 г., което влиза в сила от 01.01.2019 година,  с гласували „за” – 13 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие размерът на наемната цена на общинските имоти да 
остане непроменен, независимо от процентното увеличение на минималната 
работна заплата през 2019 година. 

 
2. Решението влиза в сила, считано от 01.01.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 

 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 5 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС и  чл.4, 

ал.6 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с 
гласували „за” - 13 общински съветници; „против” –0; „въздържали се”- 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
 

Приема Отчета за състоянието на общинската собственост  и 
резултатите от нейното управление през 2018 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                     Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 6 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, 
ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 
община Годеч, с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” - 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
  

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Годеч през 2019 година. 
           2. Програмата да се обяви на населението като се публикува на 
интернет страницата на Община Годеч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                       Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                        от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 7 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.5 от 

ЗМСМА,  с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Приема Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч за 

2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 

 
 
 
 
 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                    от Протокол № 1/31.01.2019 г.  
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 8 

 
На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 и чл.5 

от Закона за администрацията, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и чл.96 от Закона за 
публичните финанси, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против”- 0; 
„въздържали се” – 1 /Р.Борисова/ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Годеч одобрява общата численост и структурата на 

делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в Община 
Годеч от четиридесет и една щатни бройки и половина, съгласно 
Приложение №1. 

 
2. Девет щатни бройки, съгласно Приложение №1 по т.1 – специалист 

„Търговия и туризъм“, старши специалист „Деловодител”, старши 
специалист „Човешки ресурси“, главен специалист ”Незаконно 
строителство”, старши експерт „Екология”, старши експерт „Просвета, 
култура и вероизповедание“, старши експерт „Системен администратор“, 
технически сътрудник и един старши счетоводител да се финансират 
допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия на общината.  

 
3. Решението влиза в сила, считано от 01.02.2019 година. 

 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                    от Протокол № 1/31.01.2019 г.  
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 9 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за местно самоуправление 
и местна администрация, с гласували „за” – 13 общински съветници; 
„против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет – Годеч определя индивидуалната основна месечна 

заплата на кметовете на кметства с. Шума и с. Гинци в размер на 700,00 лв., 
считано от 01.01.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                    от Протокол № 1/31.01.2019 г.  
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 10 
 

На  основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с гласували „за” – 13 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет - Годеч приема изменение и допълнение в Правилата за 

условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или 
осиновено дете на територията на община Годеч, както следва: 

 
  §  1. В чл. 6, т. 1 се правят следните изменения 
  Числото „5” се заменя с „3”. 

§  2. В чл. 6, т. 5 се правят следните допълнения : 
  В края на изречението след думата „раждане” се поставя „ /”  и се добавя 
думата „осиновяване”. 

§  3. Чл. 8, ал. 4 се изменя, както следва: 
„Въз основа на протокола кмета на Община Годеч или упълномощено 

от него лице  издава заповед за отпускане на финансовите средства.“ 
§  4. В чл. 10 се правят следните изменения:  

Числото „500” се заменя с „1 000”. 
§ 5. В Преходни и Заключителни разпоредби се добавят нови 

параграфи, както следва: 
§ 4. „Измененията и допълненията на настоящите правила се прилагат за 

всички деца родени от 01.01.2019 г.“ 
§ 5. „Настоящите правила са изменени и допълнени с Решение № 10 по 

Протокол № 1/31.01.2019 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и 
влизат в сила, считано от 01.01.2019 г.” 

 
 

 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                    от Протокол № 1/31.01.2019 г.  
                     от заседание на ОбС 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 11 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с гласували „за” – 13 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
I. Общински съвет - Годеч дава съгласие да бъде изплатена еднократна 

финансова  помощ както следва: 
 
1. На всеки ученик, завършващ XII клас в СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров” гр. Годеч да бъде изплатена еднократна финансова помощ в размер 
на 200,00/двеста/ лева. 

2. На учениците, които завършват с постигнат отличен успех 5,50 и над 
5,50 през гимназиалния етап на обучение, освен финансовата помощ в размер 
на 200,00 /двеста/ лева, да бъде изплатено допълнително и еднократна 
финансова помощ в размер 200,00 /двеста/ лева, като общата финансова 
помощ се калкулира в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. 

3. На учениците, които завършват с постигнат отличен успех 6,00 през 
гимназиалния етап на обучение, освен финансовата помощ в размер на 200,00 
/двеста/ лева, да бъде изплатено допълнително и еднократна финансова 
помощ в размер на 300,00 /триста/ лева, като общата финансова помощ за 
пълен отличник се калкулира в размер на 500 /петстотин/ лева. 

 
II. Изплащането на еднократните финансови помощи на завършилите 

XII клас ученици в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч да се извършва 
на базата на предоставен списък от директора на училището. Списъкът 
трябва да съдържа подробна информация с имената, броя и успеха на 
учениците през гимназиалния етап на обучение. 

 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                    от Протокол № 1/31.01.2019 г.  
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 12 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с гласували „за” – 13 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет – Годеч приема Правила за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община 
Годеч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председател на ОбС:  

                 Мария Владимирова 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                    Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 13 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,  чл.94, ал.2 
и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. на Министерски съвет за 
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2019 година,  обн. в ДВ бр. 107 
от 28.12.2018 и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Годеч, с гласували „за” – 10 общински 
съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Д.Давидков/; „въздържали се” – 1 
/Р.Димитров/ 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета на Община Годеч за 2019 година, както следва: 
 

  1.1. По приходите в размер на 8 952 283 лв., съгласно Приложение № 1, 
в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 
2 289 010 лева в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 
на 2 166 280 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 122 730 лв., 
съгласно Приложение №6 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 663 273 , в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 247 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 460 500 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 242 800, в т.ч.: 
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 438 900 лв. 
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер 

на 212 600 лв. 
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на   591 300 лв. за изграждане на водопровод в град Годеч 



 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 120 600 лв. 
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки в размер на 28 473 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 година в размер на 3 805 100 лв., 

съгласно Приложение №6. 
 

1.2. По разходите в размер на 8 952 283 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 289 010 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 16 864 
лева. 

1.2.2. За местни дейности в размер на 6 663 273 лв., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи за местни дейности в размер на 2 000 
лева и за делегирани държавни дейности, дофинансирани със собствените 
приходи и от изравнителната субсидия в размер на 316 210 лева. 

 
2. Приема инвестиционна програма за 2019 г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране)  в размер на 4 452 133 
лева, съгласно Приложение № 3. 

 
3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 
бюджети, съгласно Приложение № 2. 
 

4. Определя 41,5 щатни бройки численост на персонала в общинската 
администрация. 

4.1. 32,5 броя със средства за заплати в размер на 504 974 лв. за сметка 
на трансфера по единния разходен стандарт; 

4.2. 9 броя със средства за заплати в размер на 122 700 лв. финансирани  
от местна дейност, съгласно решение на ОбС Годеч. 

4.3. Задължава Кмета на общината да състави длъжностно разписание 
в рамките на средствата за заплати по т.4.1, съответно за делегираната  
дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация. 

 
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1. Членски внос – 4000 лв.; 
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за 

новородени/осиновени деца и погребения) – 24 600 лв.; 
5.3. Субсидии за: 
5.3.1. читалища – 13 000 лв., съгласно Приложение № 2 
5.3.2. спортни клубове – 21 000 лв., съгласно Приложение № 2 
5.3.3. издаване на вестник „Годеч Днес” – 22 550 лв., съгласно 

Приложение № 2 



 

5.3.4. издръжка Клубове на пенсионера /2 броя/ - 4 000 лв, съгл. 
Приложение № 2 

5.3.5. субсидиране на здравна дейност в медицински център – 120 000 
лева 

5.4. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3. 

Средствата за подпомагане развитието на спортните клубове и 
клубовете на пенсионера, се изразходват за организирането и провеждането 
на общински дейности и мероприятия от горепосочените, чиито седалища и 
дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като 
юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза. 

 
6. Приема следните лимити за разходи: 
6.1.СБКО в размер до 3 % от средства за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 
6.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 

на общината в размер на 3 000 лв. 
 
7. Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски: 1 пътуващо лице – педагогически персонал. 
 
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 1 526 959 лв., съгласно Приложение № 4. 
 
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г. съгласно Приложения № 5.1 и 
№ 5.2. 

 
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

- СУ „Проф. д-р Асен Златаров”; 
- ДГ „Юрий Гагарин”. 
 

11. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019 г. се 
определят в размер на 0 лв. 

11.1. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 
година в размер на 0 лв. 

11.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 
към края на 2019 година в размер на 0 лв. 

 
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани към края на 2019 година в размер на 15% от 
средно годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не 
повече от 920 000 лева. 

 



 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети към края на 2019 година в размер на 50% от средно 
годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не повече от 
3 150 000 лева. 

 
14. Определя размера на просрочените задължения от 2018 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 0 лв. 
 
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2019 година в размер на  91 120 лв. 
 
16. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 
размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение. 

 
17. Възлага на Кмета: 
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно 
намаляване на бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

 
18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и 



 

по други международни програми, включително и на бюджетни организации, 
чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма, но не по-късно от края на текущата година. 

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 
126 от ЗПФ. 

18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

 
19. Упълномощава кмета: 
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни 
и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 
проекти. 

 
20.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни 

трансфери за местни дейности в размер на 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 

 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                      Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 14 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.16, ал. 1 от Закона 
за младежта, с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет на Общински план за младежта на Община Годеч за 
2018 година. 

2. Приема Общински план за младежта на Община Годеч за 2019 
година. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 
 
 
 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                      Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 15 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т. 11 и ал.2  от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.1 
и т.6 от ЗУТ, с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 

Общински съвет – Годеч дава съгласие за изменение на действащия 
план за регулация на гр.Годеч в кв.55, като се изменя регулацията на  улица с 
о.т. № 14 до о.т. №200 и  УПИ XIII-317. 

 
 

 Мотиви: Предложеното изменение на ПУП на град Годеч, засягащо улица с о.т. №14 до №200 и 
УПИ XIII-317 от квартал 55 по плана на гр.Годеч се налага с цел осигуряване на достъп до поземления 
имот. В плана преди изменението е предвидено улицата да бъде изградена върху съществуващо дере.  

Действащият ПУП на гр.Годеч е одобрен със Заповед № АБ-277 от 24.07.1984 г. 
Сроковете по чл.208, ал.1 от Закона за устройство на територията са изтекли, поради което  

собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1. от ЗУТ. 
С предложеното изменение не се засягат границите на съседните имоти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 
 
 



 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Г О Д Е Ч 
 

                      Препис-извлечение 
                      от Протокол № 1/31.01.2019 г. 
                      от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 16 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т. 11 и ал.2  от ЗМСМА, чл.62а, ал.4 и 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” 
- 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет – Годеч дава съгласие за изменение на действащия 

план за регулация на гр.Годеч в кв.72, както следва: 
 

 Създава се нова задънена улица с о.т. №443а, №443б, №443в 
 Премахва се УПИ VII-1927,997 
 Образуват се нови УПИ VII-1927 и УПИ X-997 
 Изменя се регулацията на УПИ I – за кооперативен пазар и УПИ VI 

– спортна зала и озеленяване 
 
 

 Мотиви:  Създадената нова задънена  улица осъществява достъп до новообразувания УПИ X-
997. Промяната на предназначението на имоти и части от тях, предвидени в подробните устройствени 
планове за озеленени площи, които не са реализирани в населените места с население до 10 000 жители се 
извършва по реда на глава седма, раздел IV от Закона за устройство на територията.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 


