
 

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

                    Препис-извлечение 
                       от Протокол № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 19 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 24, т. 4 от Закона за 
регионално развитие и чл. 72 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие, с гласували „за” - 9 общински съветници; 
„против” – 2 /Т.Тодоров, Р.Борисова/; „въздържали се” – 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет Годеч одобрява и приема Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община 
Годеч за 2021 година. 

2. Годишният  доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година да се оповести  на 
интернет страницата на Община Годеч. 

3. Копие от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана 
за интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година да се изпрати на 
председателя на областния съвет за развитие в срока определен по чл. 72, ал. 7 
от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 20 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, с гласували „за” - 7 общински 
съветници; „против” – 4 /Д.Давидков, Р.Димитров, Т.Тодоров, Р.Борисова/; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Годеч упълномощава кмета на Община Годеч да 

сключи договор с превозвача ЕТ „ДИАС – Иво Сотиров“ с ЕИК: 122036911, 
със срок на действие от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г., за обществен превоз на 
пътници по утвърдени маршрутни разписания от републиканската и 
общинската транспортни схеми, при следните условия: 

а) Община Годеч да дофинансира превозвача със средства от общинския 
бюджет за  изпълнение на републиканската и общинската транспортни схеми 
за периода от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г., разпределени както следва: 

- от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. със сумата от 5 500 лв.; 
- от 01.05.2022 г.  до 31.05.2022 г. със сумата от 5 500 лв.; 
- от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. със сумата от 5 500 лв.; 
- от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. със сумата от 5 500 лв.; 
- от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. със сумата от 5 500 лв.; 
- от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. със сумата от 5 500 лв. 
б) Общински съвет – Годеч одобрява ценоразписа и разписанието на ЕТ 

“ДИАС – Иво Сотиров“. 
2. Средствата за дофинансиране по т. 1 от настоящото решение да бъдат 

заложени в бюджета на Община Годеч. 
3. С оглед защитата на особено важен обществен интерес, а именно 

осигуряване на обществен превоз на пътници и на основание чл. 60 ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение. 

 
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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 21 
 

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” – 2 /Т.Тодоров, Р.Борисова/; „въздържали се” – 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет – Годеч не приема предложените изменения и 

допълнения в Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ за новородено или осиновено дете на територията 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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 22 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 / 
17.03.2022 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет 
на РБ за 2022 година, обн. в ДВ бр. 18 от 04.03.2022 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” - 6 общински съветници; „против” – 4 
/Д.Давидков, Р.Димитров, Т.Тодоров, Р.Борисова/; „въздържали се” – 1 /Б.Богомилов/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема бюджета на Община Годеч за 2022 година, както следва: 

  1.1. По приходите в размер на 7 948 203 лв., съгласно Приложение № 
1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 
3 633 883 лева в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 
3 118 637 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 515 246 лв., 
съгласно Приложение № 6 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 314 320 , в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 427 100 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 657 000 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 946 700, в т.ч.: 
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 651 800 лв. 
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

286 400 лв. 
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 

размер на   1 008 500 лв.  
1.1.2.4. Предоставени трансфери  /-563 400/ лв. 



 

1.1.2.5. Получени трансфери (РИОСВ) в размер на 119 500 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 720 170 лв., 

съгласно Приложение № 6. 
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 7250 лв. 
 
1.2. По разходите в размер на 7 948 203 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2. 
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 633 883 лв., в 

т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на – 0 лева. 
1.2.2. За местни дейности в размер на 4 314 320 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 169 300 лева. 

 
2. Приема инвестиционна програма за 2022 г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране)  в размер на 2 015 445 
лева, съгласно Приложение № 3. 
 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от 
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 
бюджети, съгласно Приложение № 2. 

 
4. Определя 42,5 щатни бройки численост на персонала в общинската 

администрация. 
4.1. 36,5 броя със средства за заплати в размер на 710 265 лв. за сметка 

на трансфера по единния разходен стандарт; 
4.2. 6 броя със средства за заплати в размер на 125 300 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, 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 – 6 000 лв.; 
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 69 000 лв.; 
5.3. Субсидии за: 
5.3.1. читалища – 0 лв., съгласно Приложение № 2; 
5.3.2. спортни клубове – 20 000 лв., съгласно Приложение № 2; 
5.3.3. издаване на вестник „Годеч Днес” – 18 300 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 определи и договори 
допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства 
по т.5.1.- 5.3. 

Средствата за подпомагане развитието на спортните клубове и 
клубовете на пенсионера, се изразходват за организирането и провеждането 
на общински дейности и мероприятия, 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. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 868 807 лв., съгласно Приложение № 4. 
 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности, съгласно Приложения № 5.1 и № 5.2. 
 
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

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

10. Община Годеч не предвижда поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД 
през 2022 г. и не предвижда издаване на гаранции. 

 
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани към края на 2022 година в размер на 15% от 
средно годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не 
повече от 1 095 000 лева. 

 
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети към края на 2022 година в размер на 50% от средно 
годишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, не повече от 
3 650 000 лева. 

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

да бъдат събрани през 2022 година в размер на  146 000 лв. 
 
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 



 

15.1. 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; 

15.2. 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. 

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

 
16. Възлага на кмета: 
16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

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

утвърди разпределението. 
16.3. 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. 

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

16.5. 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. 

 
17. 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. 

17.1.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. 

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

17.3. 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. 

 
 
 
 



 

18. Упълномощава кмета: 
18.1. 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. 

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

 
  19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни 
трансфери за местни дейности в размер на 100 %. 
 
  20. Съгласно § 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс месечните обезпечения и отчисления за 
2021 г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за периода от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. да се 
изразходват за придобиване на специализирана мотометачна машина, за 
строителен и авторски надзор на обект “Рекултивация на депо с прекратена 
експлоатация, находящо се в землището на с. Разбоище, както и извършване 
на морфологичен анализ и определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци. 
 
     21. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 
финанси за населените места с кметски наместници, съгласно Приложение 
№7.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 23 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 98, ал. 4 от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 
гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 
/Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Годеч определя допълнителен списък на пасища, 

мери и ливади, предназначени за индивидуално ползване с размер, категория и 
местоположение на имотите, съгласно Приложение №1. 

2. Допълнителният списък по т. 1 от настоящото решение да 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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 24 

 
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-12-022/21.02.2013г. 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” – 1 /Р.Борисова/  

 
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 идентификатор 83466.6.255 с площ 578 кв.м, 
находящ се в землището на с. Шума, общ. Годеч, в местността 
„МЪРТВИНА”, с начин на трайно ползване – ПАСИЩЕ, категория на земята 
X /десета/, на наследниците на Васил Попов Георгиев, съгласно скица-проект 
изработена от лицензиран проектант, който е образуван от имот с 
идентификатор 83466.6.239, за който е съставен Акт за публична общинска 
собственост № 1224/24.09.2018 г. 

2. Проектен имот с идентификатор 83466.6.254 с площ 1511 кв.м, 
находящ се в землището на с. Шума, общ. Годеч, в местността 
„МЪРТВИНА”, с начин на трайно ползване – ПАСИЩЕ, категория на земята 
X /десета/, на наследниците на Васил Попов Георгиев, съгласно скица-проект 
изработена от лицензиран проектант, който е образуван от имот с 
идентификатор 83466.6.239, за който е съставен Акт за публична общинска 
собственост № 1224/24.09.2018 г. 

 



 

  Предоставените имоти да се отпишат от актовите книги на имоти – 
публична общинска собственост и да бъдат предадени на наследниците или на 
собствениците на дадените имоти. 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 25 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 27, ал. 1,  чл. 62, ал. 1, т. 1 от 
Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 10 
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет - Годеч дава съгласие за отдаване под наем на 

общински нежилищен имот – публична общинска собственост, 
представляващ: помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27.00 /двадесет 
и седем/ кв.м, находящо се в ПИ № 006756, гр. Годеч, Община Годеч, 
Софийска област, за търговия, услуги, офис, чрез провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване, за срок от 5 години.  

2. Общински съвет – Годеч определя начална тръжна наемна цена в 
размер на 67.50 лв. /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без включен 
ДДС, съгласно Приложение №1 - Тарифа за базисните цени на общински 
имоти на територията на община Годеч от Наредба №8/25.06.2020 г. за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
територията на община Годеч и определя стъпка за наддаване в размер на 60 
лева. 

3. Възлага на кмета на Община Годеч организирането на търга и 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на процедурата. 

 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 26 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл.27, ал.2,  чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба 
№ 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 10 
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 0  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет - Годеч дава съгласие за отдаване под наем на 

общински нежилищен имот – публична общинска собственост, 
представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с 
обща площ от 472 кв.м,. находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, 
кв.132а  по плана на гр. Годеч, чрез провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване, за срок от 5 години.  
 2. Общински съвет – Годеч определя начална тръжна наемна цена в размер 
на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, без включен ДДС. 
 3. Възлага на кмета на Община Годеч организирането на търга и 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на процедурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 27 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от 
Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 9 общински 
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
 

Общински съвет-Годеч дава съгласие за изработване на проект за 
изменение на ПУП на град Годеч в квартал 121, както следва: 

 Изменя се регулацията на УПИ с № XIII-За обществено жилищно 
строителство; 

 Образува се нов УПИ с № XXIII-1455. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 28 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 
6 и §8, ал. 2, т. 2 и т.3 от Закона за устройство на територията, с гласували „за” 
- 9 общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет - Годеч дава съгласие за изработване на проект за 

изменение на ПУП на село Гинци, община Годеч в квартал 29, както следва: 
 Изменя се регулацията на УПИ I-297 и се образуват нови УПИ с №XI-508 

и УПИ XII-509, така че да се запазят границите на поземлени имоти с №297, 
№508 /нов/ и №509 /нов/. 

 Изменя се регулацията на пешеходна алея - продължение на улица с о.т. с 
№110, 109. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 29 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и §8, 
ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 9 
общински съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет-Годеч дава съгласие за изработване на проект за 

изменение на ПУП на село Шума, община Годеч в квартал 3, както следва: 
 Премахва се УПИ X-Административна сграда, поща, младежки дом, 

фурна и магазин;  
 Създава се нова улица с о.т. №4а, 4б, 15в, 15б, 15а /нови/; 
 Квартал с №3 се разделя на два нови квартала с №3 и №3а; 
 В квартал 3 се изменя регулацията на УПИ XI-49 и УПИ XII-50,52; 
 В квартал 3а се образуват нови УПИ I-За магазин и УПИ II-За 

обществено обслужване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 30 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с гласували „за” - 9 общински 
съветници; „против” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Отменя Решение № 121 по Протокол № 11 от 30.11.2021 г. от 

заседание на Общински съвет – 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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 31 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10,  т. 24, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 
2 и чл. 28 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
ПРСР за периода 2014-2020 г., одобрено заявление № 19-19-2-01-
28/27.09.2021 г. за планираните дейности и разходи за 2022 г. на Сдружение 
„Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ със Заповед № РД 09-320/ 
25.03.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО 
на ПРСР за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение 
№ РД 50-141 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия 
орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна 
група – Берковица и Годеч“, със седалище и адрес на управление: гр. 
Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, БУЛСТАТ 176027912, представлявано 
от Димитранка Замфирова Каменова, с гласували „за” - 7 общински 
съветници; „против” – 1 /Р.Борисова/ ; „въздържали се” – 2 /Д.Давидков, 
Р.Димитров/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Упълномощава кмета на Община Годеч – Радослав Василев Асенов да 

подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие“, в размер на 27 334,00 (двадесет и 
седем хиляди триста тридесет и четири лева и 00 стотинки) лева за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2022 г., в 
срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2022 година, 
определена 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/ 27.09.2021 г. на Сдружение 
„Местна инициативна група – Берковица и Годеч“, одобрено със Заповед № 
РД 09-320/25.03.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието и 



 

ръководител на Управляващия орган на ПРСР за периода 2014 – 2020 г., или 
30 юни 2023 година.  

2. Възлага на Димитранка Замфирова Каменова, в качеството й на 
представляващ Сдружението, да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане за 2022 г. на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и 
чл. 28 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 по 
Заповед № 09-320/25.03.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, 
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. за 
одобрение на планираните дейности и разходи за 2022 г. по заявление № 19-
19-2-01-28/27.09.2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, във връзка с 
изпълнение Споразумение № РД 50-141 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, 
сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и 
Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и 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 № 4/29.03.2022 г. 
                     от заседание на ОбС 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 32 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 и чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл.47 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” – 0; „въздържали се” – 1 /Р.Борисова/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет - Годеч учредява безвъзмездно право на строеж 

върху общински имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ - За бърза помощ, с 
площ от 600 /шестстотин/кв.м.,  от кв.63 по действащия регулационен план на 
гр.Годеч, община Годеч в полза на Министерство на здравеопазването за 
построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ 

2. Упълномощава кмета на Община Годеч да предприеме съответните 
действия и да подпише договор за учредяване безвъзмездно право на строеж с 
Министерство на здравеопазването. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
         Мария Владимирова 


