
 

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

                 Препис-извлечение 
                       от Протокол № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 48 
 

  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 Административно-процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, 
ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
  

Приема изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
територията на община Годеч, както следва: 
 § 1. В чл. 4 се правят следните допълнения: 
В ал.1 се създават нови:. 
т.5.обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 
т.6. обектите по т. 5 от първостепенно значение; 
т.7. други данни, определени от общинския съвет. 
 § 2. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения: 
В ал.3 след думата «общината» се добавя следният текст: « или упълномощено от него 
длъжностно лице» 
Отменят се: ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9 
 § 3.  В чл.17, ал.2след текста «заместник – кмет»се добавя «издава заповед и» сключва 
договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.  
  § 4. В чл.21 се правят следните изменения: 
От ал.2. отпада текста: «и се придружават от данни за финансовото състояние на 
организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема”» 
Ал.3 се изменя така: «При наличие на помещения кметът на общината издава заповед, въз 
основа на която се сключва договор за наем със срок до обявяване на резултатите от 
следващите парламентарни избори.” 
Ал.6 се изменя така:  „Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите 
партии.  
 § 5. Чл.23 се правят следните изменения: 
ал.1 се изменя така: «Заявленията по чл.чл. 18 и 20  се подават в деловодството на 
общината и се проучват от длъжностни лица, определени от кмета на общината в 
едномесечен срок от постъпването им.» 
 ал.3 се изменя така: «Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за 
наем от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.»  
 § 6. В чл.24. се правят следните изменения: 



 

Ал.1 се изменя така: «С решение на общински съвет се предоставят за безвъзмездно 
ползване помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на 
синдикалните организации, необходими за изпълнение на техните функции.» 
 Ал.3 се изменя така: « Въз основа на решението на общинския съвет по ал.1, кметът на 
общината или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор, чийто срок не 
може да бъде по-дълъг от 5 години. « 
  § 7. Чл.25, ал.2 се изменя така: « Общинският съвет определя наемната цена със свое 
конкретно решение, когато площта на отдавания обект под наем е повече от 100 кв.м.» 
 § 8. Чл.58 се изменя така: «По реда на тази глава се провеждат публични търгове или 
публично оповестени конкурси за: 
1. Отдаване под наем  на имоти и вещи - частна общинска собственост.; 
2. Отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска 
собственост; 
3. Отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници. 
4. Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии-общинска собственост 
5. Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост» 
 § 9. Чл.60, ал. 1, т.2 се изменя така: (» Кмета на общината или упълномощено от него 
длъжностно лице – за отдаване под наем на имоти и вещи частна общинска собственост и 
продажбата на движими вещи със заповед.» 
 § 10. От чл. 61. се премахва текста: „ал.1”  
§ 1§ 11.  Чл.63., ал.1 след думата «общината» се добавя текста: « или упълномощено от 
него длъжностно лице»  
 § 12. В чл.66, ал.1 се правят следните изменения:  
т.5. се изменя така: «документ за закупена тръжна или конкурсна документация » 
т.7 се изменя така: «  декларации по образец според утвърдената тръжна или конкурсна 
документация;» 
 § 13. В чл.67, ал.1 след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице»  
 § 14. чл.71, ал.4 се изменя така:  «Допълнения или изменения на подадените 
предложения не се допускат след представянето им.» 
 § 15. В Чл.74 след думата «търга» се добавя текстът: «по предложена от него цена»  
 § 16. Чл.77, ал.4 се изменя така: «При предложена еднаква най-висока цена от 
участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, което започва от тази цена при 
стъпка на наддаване до 10% от началната цена за наддаване. Стъпката на наддаване се 
определя от председателя на комисията. Явното наддаване се провежда след оповестяване 
на тайните писмени наддавателни предложения, когато това е възможно или на 
допълнително определена дата, но не по-късно от 3 работни дни след изготвяне на 
протокола. Датата се оповестява на видно място в сградата на общината и на сайта на 
Община Годеч, което се счита за уведомяване на участниците При явяване само на един от 
участниците, същият се обявява за спечелил търга по цена с поне една стъпка над 
достигнатото предложение. В случай че предложилите еднаква цена участници не се явят 
на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата 
най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се 
задържат.” 
 § 17. В чл.78. след думата «общината» се добавя следният текст: «или упълномощено от 
него длъжностно лице.» 
 § 18. В чл.79., ал.1 след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице»  
Ал.3 се изменя така:«Всички участници в търга се уведомяват писмено за издадените 
протокол и заповед като получават копие от заповедта. Уведомяването става по един от 
следните начини:  с обратна разписка; по факс, когато устройството може да удостовери, 
че факсът е получен успешно от устройството посочено от участника, за което служителят 
прикрепя към него удостоверителните документи; по посочен от участника и-мейл адрес.” 



 

Добавя се нова ал.6 със следният текст: «Внесените депозити се възстановяват след 
входиране на заявление с приложена оригинална приходна квитанция в Деловодството на 
Община Годеч.» 
 § 19. Чл.82, ал.2 се изменя така: 
” Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:                               
1. са подадени след определения срок; 
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
3. не съдържат документ за внесен депозит; 
4.  не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
5. не съдържат който и да е от документите, изискващи се по чл. 66, ал. 1 от настоящата 
наредбата, с изключение на предложението за цена  .» 
6. по отношение на които е налице някое от основанията по чл.70 от настоящата наредба. 
 7. не са подписани от кандидатите; 
  § 20. Чл.83, ал.2 се изменя така: „ Когато до участие в търга е допуснат само един 
кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложена от него цена, с поне една стъпка 
над обявената начална тръжна цена.» 
ал.3 се изменя така: «Когато не са подадени тръжни документи, търгът се обявява за 
непроведен, за което се съставя протокол.» 
 ал.4 се изменя така: «Когато тръжни документи са подадени само от един кандидат, 
същият се обявява за спечелил търга по предложена от него цена с поне една стъпка над 
обявената начална тръжна цена.” 
 § 21. В чл.86. след думата «общината» се добавя следният текст: «или упълномощено от 
него длъжностно лице.» 
 § 22. В чл.87, ал.1  след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице.» 
 Ал.2 се изменя така:«Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на 
получаване на протокола по чл. 86 и се обявява на публично място в сградата на общинска 
администрация и интернет страницата на Община Годеч.» 
 Ал.4 се изменя така: «В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на заповедта, с 
която е определен спечелилият публичния търг участник, въз основа на същата се 
освобождават депозитите на участниците, като се задържа депозита на спечелилия търга 
като гаранция за сключване на договора.» 
Добавя се нова ал.5 със следният текст: «Внесените депозити се възстановяват след 
входиране на заявление с приложена оригинална приходна квитанция в деловодството на 
Община Годеч.» 
 § 23. В чл.88., ал.4 след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице.» 
 §24. В чл.93, ал.1  след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице.» 
 Ал.2 се изменя така: «Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на 
получаване на протокола по чл.92, ал. 1 и се обявява на публично място в сградата на 
общината и интернет страницата на Община Годеч,  като участниците в конкурса се 
уведомяват писмено с обратна разписка. Уведомлението може да стане и по факс, когато 
устройството може да удостовери, че факсът е получен успешно от устройството посочено 
от участника, за което служителят и прикрепя към него удостоверителните документи и по 
посочен от участника и-мейл адрес.» 
Ал.4 се изменя така: «В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на заповедта на 
кмета или упълномощено от него длъжностно лице се освобождават депозитите на 
участниците.Задържа се депозита на спечелилия конкурса като гаранция за сключване на 
договор.» 
Добавя се нова ал.5 със следният текст: «Внесените депозити се възстановяват след 
входиране на заявление с приложена оригинална приходна квитанция в Деловодството на 
Община Годеч.» 

 



 

 § 25. Чл.94, ал.1 се изменя така: «В четиринадесет дневен срок от влизане в сила на 
заповедта, с която е определен за спечелил, участникът в търга/ конкурса е длъжен да 
извърши дължимото плащане по сделката. Внесеният депозит се възстановява след 
входиране на заявление с приложена оригинална приходна квитанция в деловодството на 
Община Годеч.» 
В ал.2 след думата «общината» се добавя следният текст: «или упълномощено от него 
длъжностно лице». 
 § 26. В чл.95, ал.1  след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице». 
В ал.3 думата «специалист» се заменя с думата «експерт» “  
 § 27. От наименованието на Глава девета да отпадне текста: „…..и поземлени имоти в 
горски територии”. 
 §28. В Чл.97, ал.4 след думата «общината» се добавя следният текст: «или 
упълномощено от него длъжностно лице». 
 § 29.Чл. 98, ал.3 се изменя така: «В случай че за едни имот има подадени повече от едно 
заявление, договор се сключва със заявителя, отговарящ на приетите от Общински съвет-
Годеч критерии.» 
 § 30. Чл. 104 с всички алинеи отпада  
 § 31. Създава се нова Глава девета „а”със заглавие: „ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ 
ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ” със следните членове: 
Чл.104а. (1) Поземлени имоти в горски територии, общинска собственост могат да бъдат 
предоставени за временно ползване под наем или под аренда,след решение на общинския 
съвет като: 
1. срока за отдаване под наем не може да бъде по-дълъг от 10 години; 
2. срока за отдаване под аренда не може да бъде по-дълъг от 30 години. 
(2) Поземлените имоти в горските територии - общинска собственост могат да се  
предоставят под наем или под аренда, при условие че не се променят функциите на 
територията, не се възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и не се 
увреждат почвите. 
(3) Поземлените имоти в горските територии - общинска собственост, предоставени под 
наем или аренда, не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се използват 
съвместно по договор с трети лица. 
(4) Поземлените имоти в горските територии, общинска собственост, предоставени под 
наем или аренда се ползват само за дейностите, за които са предоставени. 
(5) Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор за наем или аренда на 
поземлен имот в горска територия, общинска собственост. 
Чл.104б. (1) При сключване на договор за наем или аренда на поземлени имоти в горски 
територии-общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, общината писмено 
уведомява регионалната дирекция по горите.  
(2) Изискването по ал.1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора. 
Чл.104в. (1) Поземлените имоти в горски територии - общинска собственост, се отдават 
под наем в случаите, когато за ползването на имота не е необходимо да се променя 
начинът на трайно ползване на територията. 
Чл.104г. (1) Отдаването под наем на имоти в горски територии - общинска собственост, 
които съгласно горскостопанския план са пасище, ливада или поляна, се извършва след 
провеждане на публичен търг с решение на общински съвет по реда на Глава осма.  
Заповедите за откриване на търга, както и за определяне на лицето, спечелило търга, се 
издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Въз основа на 
резултатите от търга се сключва договор за наем. Срокът на договора за наем е не по-
малко от 5 стопански години.  
До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят едновременно на следните 
условия: 
1. са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 



 

2. обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ); 
3. обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, 
предмет на търга. 
(2) Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната 
система за животновъдните обекти за територията на съответната община. 
(3) Алинея 1 не се прилага, когато под наем се отдават имоти за спортни дейности или се 
предоставят площи до един декар. 
Чл.104д. (1) Свободните площи, останали след отдаването под наем при условията на 
чл.104г., могат да се отдават под наем от  кмета на общината или упълномощено от него 
длъжностно лице след решение на общинския съвет, без провеждане на търг: 
1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на 
общественополезна дейност - за осъществяване на техните нестопански дейности; 
2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година; 
3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите по 
сключени дългосрочни договори по чл. 100 и 116 от Закона за горите; 
4. за поставяне на преместваеми санитарни и складови помещения, необходими за 
аквакултури и свързаните с тях дейности за обекти, регистрирани в интегрираната 
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните - на лица, 
които са собственици или имат предоставени права за ползване на обекти и съоръжения за 
развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, регистрирани са по чл. 25 от 
Закона за рибарството и аквакултурите и имат разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона 
за водите - за срока на това разрешително, но не по-дълъг от 10 години; предоставената 
площ не може да бъде по-голяма от един декар. 
(2) С решението по ал.1 общински съвет одобрява: списък на поземлените имоти в горски 
територии - общинска собственост, които ще се отдават по реда на ал. 1 и наемната цена 
на декар за периода на наем. 
(3) Поземлените имоти в горски територии, част от общинския горски фонд, се отдават 
под наем без търг или конкурс за срок до една година по следния ред: 
1. Обявен списък на поземлените имоти в горски територии, част от общинския горски 
фонд на видно място в сградата на общината и на сайта на общината, както и посочен срок 
за приемане на заявления. 
2. Подадено заявление в деловодството на общината, съдържащо имотите, които 
участникът желае да наеме.  
(4) След изтичане на срока за подаване на зявления, договори за отдаване под наем се 
сключват с подалите заявления лица за заявените имоти. 
(5) В случай, че за едни имот има подадени повече от едно заявление, договор се сключва 
със заявителя, отговарящ на приетите от Общински съвет-Годеч критерии. 
 Чл.104е. (1) Поземлените имоти в горските територии - общинска собственост, могат да 
бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е свързано с 
промяна на начина на трайно ползване на територията.  
(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат и съществуващите в съответния имот 
сгради, машини и съоръжения, обслужващи дейностите по договора. 
(3) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да бъдат 
предоставени за временно ползване чрез аренда след провеждане на търг по реда на Глава 
осма. Заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината или упълномощено 
от него длъжностно лице, след решение на общинския съвет. 
(4) Договорът за аренда на горски територии - общинска собственост се сключва от кмета 
на общината или упълномощено от него длъжностно лице и не може да бъде по-дълъг от 
30 години. 
 (5) Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната на начина на трайно 
ползване на територията в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената 
собственост след сключването на договора, съответно след неговото прекратяване. 
 



 

Чл.104ж. (1) Добивите, получени от отдадените под аренда поземлени имоти в горски 
територии, в резултат на дейността, за която е сключен договорът, са собственост на 
арендатора. 
(2) Не може да бъде предмет на договора за аренда ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти с изключение на такива, създадени в резултат на дейността на 
арендатора, за която е сключен договорът. 
Чл.104з. (1) Текущото поддържане на обекта на договора, включително на жилищните и 
стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и 
на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на 
арендатора. 
(2) Арендаторът е длъжен да застрахова съществуващите в съответния имот сгради, 
машини и съоръжения, обслужващи горскостопанските дейности, които са обект на 
договора. 
 § 32. В чл.105, ал.3 текстът: «длъжностно лице от отдел» се заменя с думата «експерт»  
Ал.4 се изменя така: «Дирекция „ТУЕП“  издирва и установява незаетите от общината 
имоти и вещи – общинска собственост.» 
ал.5 се изменя така: «Експерт „Общинска собственост“ съставя актове за общинска 
собственост и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязват 
действията по управление и разпореждане с тях, както и отписването на имотите от 
актовите книги.» 
 § 33. Чл.109, ал.2 се изменя така: « Експерт  "Общинска собственост" е длъжен да дава 
справки по актовете за общинска собственост при поискване. Когато исканата справка не 
представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, 
информацията по актовете за общинска собственост може да бъде и устна.” 
 ал.4 се изменя така: „В седемдневен срок от датата на подаване на искането експрет 
"Общинска собственост" издава служебно удостоверение или копие от искания документ.” 
 ал.6 се изменя така: „Експерт  "Общинска собственост" не предоставя информация за 
общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма 
самостоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и 
предложения по управление и разпореждане с имотите.” 
 § 34. «Наредбата е изменена и допълнена  с Решение №48 по Протокол №5 от 
31.05.2017 г. на ОбС-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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 49 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на 

изискванията на чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния 
кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за 
нормативните актове, с гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 
0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
  Приема изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на 
обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на 
територията на Община Годеч, както следва: 

§1. Чл.40, т.7 се отменя. 
§2. Чл.44 се отменя. 
§3. Чл.45 се отменя. 
§4. Чл.48, ал.1, т.2 се отменя. 
§5. Чл.48, ал.3 се отменя. 
§6. Чл.48, ал.4 се отменя. 
§7. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов §10 със 

следният текст: „Наредбата е изменена с Решение №49 по Протокол №5 на 
ОбС - 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 50 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на 
изискванията на чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния 
кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за 
нормативните актове, с гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 
0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 

Приема изменение на Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  
територията на Община Годеч, както следва: 

§1. Чл.16, т.5 се отменя. 
§2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов §3 със 

следният текст: „Наредбата е изменена с Решение №50 по Протокол №5 на 
ОбС - 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 51 

 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” – 11 

общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
 

Отменя Решение №8 по Протокол №1/31.01.2017 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 52 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” - 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Изменя Решение №126, прието с Протокол №10/25.10.2012г. както 

следва: 
Текстът „Като числеността на състава да бъде съгласно Приложение 

№3 от РМС №327 от 25.04.2012г. – до 10 човека.”, се изменя така: 
„Като числеността на състава да бъде съгласно Приложение №3 от 

РМС №304 от 26.04.2016г. – до 20 човека.” 
 
  

 
 
 
 

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 № № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 53 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.44 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Годеч, с гласували „за”– 11 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
         І. Приема актуализация на бюджета за 2017г. в приходната част 
разпределени  по параграфи, както следва: 
§ 31-11- обща допълваща субсидия                                         - било – 1 651 004 лв.  става –   1 661 522 лв. 
§ 61-01- трансфери между бюджети - получени трансфери - било –               0 лв.  става –        11 788 лв. 
§ 64-00- Трансфери от държавни предприятия /ПУДООС/  - било –               0 лв.   става –         4 910 лв. 
 
         ІI. Приема актуализация на бюджета за 2017г. в разходната част 
разпределени по  функция и по параграфи, както следва: 
Функция  "Чистота и озеленяване”:  
§ 00- 98 –резерв                                                               - било –                 0 лв.   става –    11 788 лв. 
                                    
Функция „Общо държавни служби”:  
§ 10- 30 –текущ ремонт                                                 - било –          2 000 лв.    става –      5 000 лв. 
 
Функция „Здравеопазване”: 
§ 01-00 – заплати                       - било –        35 840 лв.  става –      43 605 лв. 
§ 02-00 – други възнаграждения на персонала           - било –          1 634 лв.  става –        2 600 лв. 
§ 05-51 – ДОО                                     - било –          4 510 лв.  става –        5 710 лв. 
§ 05-60 – ЗОВ                                                           - било –          1 980 лв.  става –         2 385 лв. 
§ 05-80 – ДЗПО                                                     - било –             650 лв.   става –        1 160 лв. 
§ 10-12 – медикаменти                                             - било –             500 лв.   става –            173 лв. 
§ 10-51 – командировки                                         - било –            226 лв.   става –            225 лв. 
                                                              
Функция „Благоустройство и строителство”: 
§ 10- 30 – текущ ремонт                                                       - било –         10 000 лв.    става –      81 080  лв. 
§ 51-00 – Oбновяване на системата на улично осветление на Община Годеч - 15% съфинансиране  НДЕФ  
                                                                                       - било –        75 000 лв.     става  –               0 лв.   
§ 52-03  - Доставка и монтаж на гаражна врата                -  било –                 0 лв.      става  –          920 лв.   
§ 52-03 – Доставка и монтаж на беседка                           -  било -                 0 лв.       става  –       1 010 лв. 
§ 52-03 - Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение -  било –   0 лв.    става  –       3 900лв. 
§ 53 - 09 – „ Изготвяне на  проект за реконструкция на тротоарна мрежа на път III - 813 в гр. Годеч ”  
– било 6 00 0 лв.   става –    „ Изготвяне на проект за реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на 
път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път  III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” -  8 000лв. 
 



 

§ 53 - 09 Обследване на общински сгради за кандидатстване за енергийна ефективност 
                    било –    6 000 лв.  става  –  4 000 лв.   
 
Функция „Образование”- дофинансиране СУ "Проф.д-р Асен Златаров" 
§ - 52-03-   Изграждане на пожароизвестителна система било –         0 лв.  става –  12 400 лв. 
 
Функция „Образование”- дофинансиране ДГ "Юрий Гагарин" 
§ - 10-11-храна                                                                     било –  35 000 лв.  става  -  30 000 лв. 
§ - 10-16-вода, горива, ел.енергия                                      било –  28 000 лв.  става -  23 000 лв. 
§ - 10-30-текущ ремонт                                                       било –    4 500 лв.  става  -    2 100 лв. 

 
 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г.   
                                от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 54 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.41 и чл.44 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Годеч, с гласували „за”– 11 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Приема актуализация на поименния списък на капиталовите разходи 

за 2017г., съгласно Приложение № 3. 
 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 55 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, 
чл.15, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.60, ал.1, т.1 от Наредбата 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. Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилищен имот 
представляващ: стая № 209 на II /втори/ етаж по приложена схема на 
разпределение в сграда /бивша поликлиника/, находяща се в УПИ I - за Районна 
болница и поликлиника, кв.63, за лечебно заведение за извън болнична помощ, с 
площ от 17.16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/ кв.м., ул.”Грамада” № 2, 
гр.Годеч, Софийска област, чрез публично оповестен търг при първоначална 
цена в размер на 63.49 /шестдесет и три цяло четиридесет и девет/ лева с 
включено ДДС, съгласно Тарифа, приета с Решение № 32/30.03.2017г. на 
ОбС, стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева, депозит за участие 10.00 /десет/ 
лева и тръжна документация – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС. 

 2.  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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 56 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.15, 
ал.1 и ал.2 във връзка с чл.60, ал.1, т.1 от Наредбата 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. Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилищен имот 

представляващ: стая № 210 на II /втори/ етаж по приложена схема на 
разпределение в сграда /бивша поликлиника/, находяща се в УПИ I - за Районна 
болница и поликлиника, кв.63, за лечебно заведение за извън болнична помощ, с 
площ от 17.16 /седемнадесет цяло и шестнадесет/ кв.м., ул.”Грамада” № 2, 
гр.Годеч, Софийска област, чрез публично оповестен търг при първоначална 
цена в размер на 63.49 /шестдесет и три цяло четиридесет и девет/ лева с 
включено ДДС, съгласно Тарифа, приета с Решение № 32/30.03.2017г. на 
ОбС, стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева, депозит за участие 10.00 
/десет/лева и тръжна документация – 20.00  лева без ДДС. 

 2. 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 57 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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-12-022/21.02.2-13 г. 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” – 11 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие за предоставяне на следните поземлени имоти в изпълнение 
на задължението по §27, ал.2, т.1: 
  

1. Имот с проектен № 003434, с площ 4.400 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Мъртвина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята 
VIII /осма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно скица-проект № 
Ф01774/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003310, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 689/24.03.2017г. 

2. Имот с проектен № 003435, с площ 1.117 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VIII 
/осма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно скица-проект № 
Ф01775/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003310, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 689/24.03.2017г. 

3. Имот с проектен № 003437, с площ 4.735 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
VIII /осма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно скица-проект № 
Ф01776/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003362, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 326/24.03.2017г. 

4. Имот с проектен № 003439, с площ 5.209 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Др.селскост.територия, категория 
на земята VIII /осма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно скица-проект № 
Ф01777/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003368, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 690/24.03.2017г. 

5. Имот с проектен № 003442, с площ 1.232 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Селище”, с начин на трайно ползване – Др.селскост.територия, 
категория на земята VII /седма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно 
скица-проект № Ф01778/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003419, за 
който е съставен Акт за частна общинска собственост № 691/24.03.2017г. 

6. Имот с проектен № 003443, с площ 0.923 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Бара”, с начин на трайно ползване – Др.селскост.територия, категория 



 

на земята VII /седма/, на наследници на Димитър и Велко Божилови Пуневи, съгласно скица-проект № 
Ф01779/17.09.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003419, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 691/24.03.2017г. 

7. Имот с проектен № 032074, с площ 5.409 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Дома”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята VII 
/седма/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00956/28.04.2016г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
693/03.04.2017г. 

8. Имот с проектен № 032114, с площ 5.000 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Прогон”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00955/28.04.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 032107, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 694/03.04.2017г. 

9. Имот с проектен № 032115, с площ 11.000 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Попов рид”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00953/28.04.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 032107, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 694/03.04.2017г. 

10.  Имот с проектен № 032116, с площ 3.400 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Попов рид”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00955/28.04.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 032107, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 694/03.04.2017г. 

11. Имот с проектен № 011139, с площ 4.555 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Бучало”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00952/28.04.2016г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
695/03.04.2017г. 

12. Имот с проектен № 032086, с площ 3.385 дка, находящ се в землището на с.Туден, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 73417, в местността „Прогон”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги и Васил Пекови Спасови, съгласно скица-проект № 
Ф00951/28.04.2016г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
696/03.04.2017г. 

13. Имот с проектен № 015042, с площ 1.287 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Явор”, с начин на трайно ползване –Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Стоимен Петров Младенов, съгласно скица-проект № 
Ф00728/07.01.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 015017, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 327/03.04.2017г. 

14. Имот с проектен № 005571, с площ 1.000 дка, находящ се в землището на с.Губеш, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 18037, в местността „Бърдо”, с начин на трайно ползване – Вр.неизп.ливада, категория на 
земята VIII /осма/, на наследници на Симо Стоянов Тошев, съгласно скица-проект № 
Ф00192/14.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005559, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 692/03.04.2017г. 

15. Имот с проектен № 003447, с площ 2.845 дка, находящ се в землището на с.Шума, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 83466, в местността „Рид”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VIII 
/осма/, на наследници на Владимир Райков Спасов, съгласно скица-проект № Ф01781/13.12.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 003427, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 688/13.03.2017г. 

16. Имот с проектен № 002560, с площ 1.288 дка, находящ се в землището на с.Мургаш, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 49334, в местността „Село”, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, категория на 
земята V /пета/, на наследници на Кръстьо Димитров Аначков, съгласно скица-проект № 
Ф00704/17.03.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 002551, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 697/11.04.2017г. 

17. Имот с проектен № 019088, с площ 3.672 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Прогон”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Иван Йосифов Грозданов, съгласно скица-проект № 
Ф00845/02.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 019041, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 330/11.04.2017г. 

18. Имот с проектен № 016047, с площ 1.552 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Кърньовица”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Иван Йосифов Грозданов, съгласно скица-проект № 
Ф00846/02.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 016008, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 329/11.04.2017г. 

19. Имот с проектен № 018071, с площ 6.000 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Зимници”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 



 

земята Х /десета/, на наследници на Иван Йосифов Грозданов, съгласно скица-проект № 
Ф00849/03.01.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 018041, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 283/04.11.2016г. 

20. Имот с проектен № 005702, с площ 1.500 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 15309, в местността „Неина падина”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята VII /седма/, на наследници на Иван и Дафинка Стефанови, съгласно скица-проект № 
Ф02095/01.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 003375, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 328/11.04.2017г. 

21. Имот с проектен № 022019, с площ 1.622 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Под среден рид”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята VIII /осма/, на наследници на Ефтим Николов Велков, съгласно скица-проект № 
Ф00875/24.02.2017г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за публична общинска собственост 
№ 331/11.04.2017г. 

22. Имот с проектен № 022021, с площ 1.912 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Под среден рид”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята VIII /осма/, на наследници на Ефтим Николов Велков, съгласно скица-проект № 
Ф00876/24.02.2017г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за публична общинска собственост 
№ 332/11.04.2017г. 

23. Имот с проектен № 018063, с площ 1.000 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Ниви”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00802/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 018049, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 336/20.04.2017г. 

24. Имот с проектен № 018064, с площ 1.207 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Ниви”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00803/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 018049, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 336/20.04.2017г. 

25. Имот с проектен № 018065, с площ 1.000 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Арчаг”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00804/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 018049, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 336/20.04.2017г. 

26. Имот с проектен № 019084, с площ 1.200 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Било”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00807/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 019057, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 293/30.11.2016г. 

27. Имот с проектен № 018070, с площ 1.498 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Преслоп”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00807/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 018005, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 335/20.04.2017г. 

28. Имот с проектен № 018061, с площ 0.600 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Камък”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00800/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 018006, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 295/30.11.2016г. 

29. Имот с проектен № 018062, с площ 1.989 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Песлоп”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00801/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 018006, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 295/30.11.2016г. 

30. Имот с проектен № 041022, с площ 1.521 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Локва”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х 
/десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00813/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 041012, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 667/29.11.2016г. 

31. Имот с проектен № 041023, с площ 0.490 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Локва”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х 
/десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00814/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 041012, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 667/29.11.2016г. 

32. Имот с проектен № 042024, с площ 1.867 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Бачище”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята Х 



 

/десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00815/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 041016, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 671/01.12.2016г. 

33. Имот с проектен № 018067, с площ 2.087 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Глог”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята 
Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № Ф00805/13.07.2016г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 018013, за който е съставен Акт за публична 
общинска собственост № 333/20.04.2017г. 

34. Имот с проектен № 011084, с площ 1.500 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Манговица”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00809/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 011007, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 334/20.04.2017г. 

35. Имот с проектен № 006025, с площ 1.500 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Требежо”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00811/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 006011, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 248/20.04.2016г. 

36. Имот с проектен № 006024, с площ 3.000 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Голема Могила”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00810/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 006011, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 248/20.04.2016г. 

37. Имот с проектен № 016046, с площ 1.462 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Хайдушки връх”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00808/13.07.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 016008, за който е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 329/11.04.2017г. 

38. Имот с проектен № 019060, с площ 1.282 дка, находящ се в землището на с.Бракьовци, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 06050, в местността „Хайдушки връх”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята Х /десета/, на наследници на Крум Иванов Миленков, съгласно скица-проект № 
Ф00806/13.07.2016г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за публична общинска собственост 
№ 337/20.04.2017г. 

39. Имот с проектен № 001098, с площ 2.636 дка, находящ се в землището на с.Връбница, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 12770, в местността „Макра”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята VII 
/седма/, на наследници на Русим Станоев Моцев, съгласно скица-проект № Ф00693/12.04.2017г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 001064, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 699/03.05.2017г. 

40. Имот с проектен № 001097, с площ 1.000 дка, находящ се в землището на с.Връбница, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 12770, в местността „Баина падина”, с начин на трайно ползване – Ливада, категория на 
земята VII /седма/, на наследници на Русим Станоев Моцев, съгласно скица-проект № 
Ф00692/12.04.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 001090, за който е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 700/03.05.2017г. 

41. Имот с проектен № 007042, с площ 2.401 дка, находящ се в землището на с.Връбница, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 12770, в местността „Вълчиница”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята VI 
/шеста/, на наследници на Русим Станоев Моцев, съгласно скица-проект № Ф00695/12.04.2017г. от 
Общинска служба, който имот е част от имот № 007012, за който е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 701/03.05.2017г. 

42. Имот с проектен № 005219, с площ 2.900 дка, находящ се в землището на с.Връбница, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 12770, в местността „Джебина падина”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория 
на земята категория на земята Х /десета/, на наследници на Русим Станоев Моцев, съгласно скица-
проект № Ф00694/12.04.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005155, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 339/03.05.2017г. 

43. Имот с проектен № 005708, с площ 2.065 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 15309, в местността „Шилищор”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята категория на земята Х /десета/, на наследници на Александър Йосифов Тасков, съгласно скица-
проект № Ф02105/23.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005037, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 338/03.05.2017г. 

44. Имот с проектен № 005709, с площ 3.910 дка, находящ се в землището на гр.Годеч, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 15309, в местността „Шилищор”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята категория на земята Х /десета/, на наследници на Стефан Гогов Тодоров, съгласно скица-проект 
№ Ф02106/23.12.2016г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005037, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 338/03.05.2017г. 

45. Имот с проектен № 005172, с площ 5.000 дка, находящ се в землището на с.Лопушня, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 44300, в местността „Мишин връх”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 



 

земята категория на земята IХ /девета/, на наследници на Никифор Илиев Дойчинов, съгласно скица-
проект № Ф00441/03.01.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005162, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 340/12.05.2017г. 

46. Имот с проектен № 005173, с площ 2.000 дка, находящ се в землището на с.Лопушня, общ.Годеч, с 
ЕКАТТЕ 44300, в местността „Мишин връх”, с начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на 
земята категория на земята IХ /девета/, на наследници на Никифор Илиев Дойчинов, съгласно скица-
проект № Ф00442/03.01.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 005162, 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. 

 
 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г.   
                       от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 58 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1  от 
ЗМСМА и чл.4, т.4.3. от допълнително споразумение №1 към Договор № 
BG05FMOP001-3.002-0124-C01 по проект „Осигуряване на топъл обяд в 
община Годеч” по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” по 
Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане по 
Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2019, с 
гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

   
  Упълномощава Кмета на Община Годеч - Радослав Василев Асенов да 
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на Агенция за социално подпомагане, в размер на 
13 287,78 лв. (тринадесет хиляди двеста осемдесет и седем лв. и 78 ст.) за 
обезпечаване на стойността на авансовото плащане по допълнително 
споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0124-C01 по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” по операция тип 3 
„Осигуряване на топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/ или 
основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на 
най- нуждаещите се лица 2014-2019. 

 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г.   
                                от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 59 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, чл.7, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти и във връзка с чл.5, т.8 от част IV. ,,Права и 
задължения на страните” от договор за предоставяне и управление на 
горските територии, собственост на Община Годеч, сключен между Община 
Годеч и ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч”, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от 

общински горски фонд. 
2. Одобрява Опис на комплектования лесосечен фонд за 2017 г. за 

общински горски фонд. 
          3. Годишният план по т.1 от настоящото решение да се публикува на 
интернет страницата на Община Годеч в срок до петнадесет дни от 
одобряването му. 

 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 60 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, 

т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, чл.4, т.12 и т.13 от договора за 
предоставяне и управление на горските територии, собственост на Община 
Годеч, сключен между Община Годеч и ТП ,,Държавно горско стопанство – 
Годеч” и във връзка с чл.45, ал.4, т.2 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 
сечите в горите, чл.71, ал.1, т.6 от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с 
гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

РЕШИ: 
 

1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен 
/за санитарни и принудителни сечи/ от горски територии, собственост на 
Община Годеч, съгласно чл.71, ал.1, т.6 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти за 2017г., съгласно приложение № 1, което е неразделна част от 
това Решение. 

2. Утвърждава Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен 
от горски територии, собственост на Община Годеч, съгласно чл.71, ал.1, т.6 
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти за 2017г.,  съгласно приложение № 
2, което е неразделна част от това Решение. 

3. Утвърдените ценоразписи по т.1 и т.2 от настоящото решение да са 
начални цени при провеждане на процедури за продажба на стояща 
дървесина на корен. 

4. Определя обем за продажба на стояща дървесина на корен от горски 
територии – общинска собственост през 2017 г. до 777 куб. м. 

 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 61 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 

от ЗМСМА, с гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Приема отчета за изпълнение на бюджета на „Медицински център – 

Годеч” ЕООД за 2016 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 62 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.5 от 
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и 
съоръжения на територията на Община Годеч, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Съгласува схема за разполагане на преместваем обект „Детска 

площадка” в УПИ ХХ-за общ. обсл. в кв.85 по плана на град Годеч, а именно: 
комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 години, двойна люлка, люлка тип 
„везна” и беседка. 

 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 63 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 от Наредба 

№8/31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на Община Годеч, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
  Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на пазарна оценка от 
лицензиран оценител за продажба на имот представляващ общинска частна 
собственост, а именно: 430/955 ид.ч. от УПИ /парцел/ IX-за ресторант, в кв.29 с 
площ от 955 кв.м. /деветстотин и петдесет и пет/, без построената в имота 
сграда търговски обект - ресторант, по действащия регулационен план на гр. 
Годеч, община Годеч, област Софийска, която да бъде внесена за 
утвърждаване от Общински съвет. 

 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 64 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и  чл.134, ал.2, т.6 от 

ЗУТ, с гласували „за” – 11 общински съветници; „против” - 0; „въздържали 
се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изменение ПУП на гр.Годеч в кв.17, както следва: 
Изменя се регулацията на улица с о.т. 43 – 76б и на УПИ III- 590, така, че 

да се запази границата на ПИ № 590. 
 
 
 
 
 

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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 65 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за закрила на детето, с гласували „за” – 11 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2016 

година в община Годеч. 
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година 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 № 5/31.05.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 66 
 

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” – 11 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Отменя Решение №33 по Протокол №3 от 30.03.2017 г. 
 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 
 
 


