
 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.8 от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал.1 и  ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
територията на Община Годеч, с гласували „за” - 8 общински съветници; 
„против” –  1 /Р.Борисова/; „въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/ 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

  Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 
2020-2023г. 

 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 2 
 

На основание  чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 
общинската собственост  и  чл.4, ал. 6 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
територията на община Годеч, с гласували „за” - 8 общински съветници; 
„против” –  1/Р.Борисова/; „въздържали се” – 1/Т.Тодоров/ 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

   Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2019 година. 

 
 
 
 
 

 
Зам.-председател на ОбС:  

                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 3 
 

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

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община Годеч през 2020 година. 
 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 4 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.26 от Наредба № 8 от 
31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 10 общински 
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Общински съвет – Годеч дава съгласие размерът на наемните цени по 
наемните отношения на общински помещения и терени да бъдат увеличени с 
процентното увеличение на минималната работна заплата за страната в размер 
на 8,9 %, считано от 01.01.2020 година.  

 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 5 
 

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 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.96 от Закона за публичните 
финанси, с гласували „за” - 8 общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова и 
Т.Тодоров/; „въздържали се” – 0  
 

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, съгл. Приложение 1. 

2. Девет щатни бройки, съгласно Приложение 1 по т.1 – специалист 
„Търговия и туризъм“, старши специалист  „Събирач данъчни приходи“, 
старши експерт „Просвета, култура и вероизповедание“, главен специалист 
”Незаконно строителство”, младши експерт „Контрол по строителството“, 
старши експерт „Екология”, старши експерт „Системен администратор“, 
старши специалист „Деловодител” и технически сътрудник да се финансират 
допълнително със средства от общинските приходи и от изравнителната 
субсидия на общината. 

 
 
 
 

 
Зам.-председател на ОбС:  

                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 6 

 
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” – 1/Р.Борисова/; „въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Приема изменение и допълнение в Правила за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на 
територията на община Годеч, както следва: 

1. В чл.2 се добавя се нова ал.3: 
„Помощта по чл.1 се изплаща на майката/осиновителката, а при 

възникването на форсмажорни обстоятелства - на бащата/осиновителя.“ 
2. Текстът в чл.6, т.1 се изменя, както следва: 
„Родителите/осиновителите да са с постоянен адрес на територията на 

община Годеч, като единият от тях да е с постоянен адрес не по-малко от 3 
/три/ години, считано към датата на раждането/осиновяването. Двамата 
родители/осиновители да живеят на територията на община Годеч и да нямат 
регистрация по настоящ адрес в други населени места извън територията на 
община Годеч към датата на раждането/осиновяването на детето.“ 

3. Текстът в чл.8, ал.5 се изменя както следва: 
„Майката/осиновителката или бащата/осиновителя се уведомява за 

резултатите от подаденото заявление.“ 
4. Текстът в чл.8, ал.6 се изменя както следва: 
„При установяване на непредставени изискуеми документи към 

заявлението за еднократна помощ, комисията уведомява писмено 
майката/осиновителката или бащата/осиновителя, като посочва срок за 
представянето им.“ 

5. Текстът в чл.10 се изменя както следва: 
„Необходимите средства по тези правила се осигуряват от бюджета на 

Община Годеч и се определят в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на дете.“ 



 

6. §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Правила за 
условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или 
осиновено дете на територията на община Годеч се изменя както следва: 

„Измененията и допълненията на настоящите правила се прилагат за 
всички деца родени след 01.01.2020 година.“ 

8. §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Правила за 
условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или 
осиновено дете на територията на община се изменя, както следва: 

„Настоящите правила са изменени с Решение № …/30.01.2020 г. по 
Протокол №  1 от заседание на Общински съвет – Годеч и влизат в сила, 
считано от 01.01.2020 година.“ 

 
 
 
 
 
 
Зам.-председател на ОбС:  

                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 7 
 

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” – 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

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

финансова помощ както следва: 
1. На всеки ученик, завършващ средно образование 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, постигнали 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 изплатена допълнителна 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, постигнали отличен успех 6,00 през гимназиалния етап 
на обучение, освен финансовата помощ в размер на 200,00 /двеста/ лева, да 
бъде изплатена допълнителна 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. 

4. Финансовата помощ се отпуска на завършващите, които през цялата 
учебна 2019/2020 година са били ученици в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - 
гр.Годеч. 

II. Изплащането на еднократните финансови помощи на завършилите 
средно образование 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. 

 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 8 
 

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 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019 г. на Министерски съвет за 
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 година, обн. в ДВ бр.2 от 
07.01.2020 г. 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” - 7 общински 
съветници; „против” – 1 /Р.Борисова/; „въздържали се” – 2 /Т.Тодоров и К.Костадинов/  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета на Община Годеч за 2020 година, както следва: 
  1.1. По приходите в размер на 6 174 868 лв., съгласно Приложение № 

1, в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

2 483 111 лева в т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

2 326 996 лв. 
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 156 115 лв., 

съгласно Приложение №6 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 691 757 , в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 268 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 339 000 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 321 000, 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 

248 200 лв. 
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на   633 900 лв.  
1.1.2.4. Предоставени трансфери - /-206 037/ лв. 
1.1.2.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 969 794 лв., 

съгласно Приложение №6. 



 

1.2. По разходите в размер на 6 174 868 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 483 111 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 46 652 лева. 

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 691 757 лв., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи за местни дейности в размер на     5 
000 лева и за делегирани държавни дейности, дофинансирани със собствените 
приходи и от изравнителната субсидия в размер на 288 512 лева. 
  2. Приема инвестиционна програма за 2020 г. (поименен списък по 
обекти, видове разходи и източници на финансиране)  в размер на 1 588 247 
лева, съгласно Приложение № 3. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 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 510 433 лв. за сметка 
на трансфера по единния разходен стандарт; 

4.2. 9 броя със средства за заплати в размер на 135 410 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) – 57 000 лв.; 
5.3. Субсидии за: 
5.3.1. читалища – 5 000 лв., съгласно Приложение № 2 
5.3.2. спортни клубове – 22 000 лв., съгласно Приложение № 2 
5.3.3. издаване на вестник „Годеч Днес” – 11 550 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 – 156 000 

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 2 900 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 1 173 134 лв., съгласно Приложение № 4 
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 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. Община Годеч не предвижда поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД 
през 2020 г.,и не предвижда издаване на гаранции. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани към края на 2020 година в размер на 15% от 
средно годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не 
повече от 916 500 лева. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети към края на 2020 година в размер на 50% от средно 
годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не повече от 
3 058 000 лева. 

14. Община Годеч няма просрочени задължения. 
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2020 година в размер на  120 000 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 настоящoто 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 %. 

 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 9 

 
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 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019 г. на Министерски съвет за 
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 година, обн. в ДВ бр.2 от 
07.01.2020 г. 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” - 8 общински 
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Приема поименен списък за разпределение на капиталовите разходи в 
бюджета на Община Годеч за 2020 година в размер на 1 588 247 лв., съгласно 
Приложение №3. 

 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 10 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 от Наредба 
№ 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на Община Годеч, с гласували „за” - 9 
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет - Годеч дава съгласие за продажба на недвижим имот 
- частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за общежитие, целият с 
площ от 3 890 кв.м., заедно с построената в имота триетажна масивна 
железобетонна сграда - общежитие със ЗП от 750 кв.м. и полуподземен етаж 
със ЗП  от 750 кв.м. находящ се в кв.37 по плана на гр.Годеч, Община Годеч, 
област Софийска. 

2. Възлага на кмета на Община Годеч да извърши необходимите 
действия за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител на имота по 
т.1 от настоящото решение, която да бъде внесена за одобрение от Общински 
съвет - Годеч. 

 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 11 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 от Преходни и 

Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) 
и Протоколно решение от 26.02.2013 г. на комисия, определена със Заповед № 
РД-12-022/21.02.2-13г. на директора на Областна дирекция „ Земеделие ”-
Софийска област, относно уеднаквяване на практиката при прилагането на 
разпоредбите от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, касаещи мерите и пасищата, с гласували 
„за” - 9 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на задължението 
по §27, ал.2, т.1: 

 1. Проектен имот с № 003042, с площ 5.000 дка, находящ се в землището на с. 
Лопушня, общ. Годеч, в местността „ ЦОЛАНОВ ВРЪХ ”, с начин на трайно ползване – 
ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята X /десета/, на наследници на Владимир Димитров 
Стефанов, съгласно скица-проект № ФОО457/15.01.2018г. от Общинска служба по 
земеделие гр.Годеч, който е образуван от имот с идентификатор 44300.3.29, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 547/15.08.2018г. 
 2. Проектен имот с № 005175, с площ 10.200 дка, находящ се в землището на с. 
Лопушня, общ. Годеч, в местността „ МИШИН ВРЪХ ”, с начин на трайно ползване – 
ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята IX /девета/, на наследници на Владимир Димитров 
Стефанов, съгласно скица-проект № ФОО459/15.01.2018г. от Общинска служба по 
земеделие гр.Годеч, който е образуван от имот с идентификатор 44300.5.162, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 340/12.05.2017г. 

 
 Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имотите – частна 
или публична общинска собственост и да се предадат на наследниците или на 
собствениците на дадения имот. 
 

II. Процедурата по предоставяне на земи от общинския поземлен фонд започва 
след внасяне на необходимата такса от Заявителя  20.00 /двадесет/ лева на 
заявен имот, съгласно Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч. 



 

Мотиви: Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост единствено Общински съвет е 
разпоредител с общинската собственост, съответно решението за предоставяне на земи от общински 
поземлен фонд е необходимо да се вземе от Общински съвет – гр.Годеч. На основание §27, ал. 2, т.1 от 
Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общински съвет предоставя земи от Общински поземлен  фонд при 
наличие на следното условие, а именно - установяване на границите на земеделските имоти, за които е 
издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на  
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Съгласно чл.19, 
ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общината стопанисва и управлява 
земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана 
за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават 
общинска собственост. Съгласно чл.21, ал.1, т .8 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация Общински съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. Според чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, за да започне производство по възстановяване на правата на собствениците е 
необходимо подаването на заявление в два екземпляра до Общинска служба по земеделие. Общинска 
служба по земеделие представя мотивирано искане до Кмета на Община Годеч, с приложени към него 
решения, заявления, скици с нанесени границите на имотите, за които се иска възстановяване, 
удостоверения за наследници и др., съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. След проверка на представените документи се установи, че те са 
редовни и допустими, представени са в срок и копие от тях е приложено към настоящето предложение. От 
документите е видно, че са налице всички законови изисквания за предоставяне на земите на собствениците 
им или на техните наследници. 

 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 12 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от 
Закона за  местното самоуправление и местната администрация, с гласували 
„за” - 9 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Приема Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч за 2020 
година. 

 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 13 
 

На основание на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.15, ал.1, ал.3 и ал. 4 от глава Втора на Закона за младежта, с 
гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет – Годеч приема отчет на Общински план за младежта 
за 2019 година. 

2. Общински съвет – Годеч приема Общински план за младежта на 
Община Годеч за 2020 година. 

 
 
 
 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 



 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 1/30.01.2020 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 14 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 2, ал.7 от Договор 
за сътрудничество с „Булекопак”АД - гр.София за разделно събиране на 
битови отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на 
територията на Община Годеч, с гласували „за” - 9 общински съветници; 
„против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Приема актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на Община Годеч. 

 
 
 

 
 
 

Зам.-председател на ОбС:  
                 Коци Костадинов 
 
 
 
 
 

 


