
 

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

                 Препис-извлечение 
                       от Протокол № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 129 
 

  На основние чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление 
и местна администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.29, ал.4 
от Закона за лечебните заведения, чл.62, ал.4, чл.84, ал.2, т.3 от Правилника 
за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” – 12 
общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

ПОТВЪРДИ 
 

РЕШЕНИЕ №129/05.12.2017 г. 
  

   
  Общински съвет-Годеч определя д-р Станка Кирилова Александрова – 
управител на „Медицински център-Годеч” ЕООД за представител на 
Община Годеч в комисията за изработване на Областна здравна карта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 130 
 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60, 
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Годеч, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 
гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
 Приема Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2018 

година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 



 

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

                 Препис-извлечение 
                       от Протокол № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 131 
 

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 Административнопроцесуалният 
кодекс и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 
актове, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; „въздържали 
се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
  

Приема изменения и допълнения в Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за  
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на 
територията на община Годеч, както следва: 

 § 1. В Чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
  Ал.1, т.3 се изменя така: „При концесия данъчно задължен е 
концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е 
собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера 
е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната 
част от него.” 
 В ал.1, се създава нова т.4: „Собственикът на сграда, построена върху 
държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот 
или съответната част от него.” 
 Ал.2 се изменя така: „За имот - държавна или общинска собственост, 
данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за 
управление.” 
 
 § 2.  чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 
 В ал.1 се добавя нова т.3 със следният текст: „за лица с различен 
постоянен адрес от населените места на община Годеч - 200 лв./брой” 
 Ал.3 се изменя така: „За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1, 2 и 
т.3, намалени с 50 на сто”. 
 
 § 3. Отменя Приложение №6 към чл.31, ал.4 
 



 

 § 4. Приема ново Приложение №6 към чл.31, ал.4, както следва: 

 Приложение 6 
към чл.31, ал.4 (Глава ІІ, Раздел V) 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ –  

„ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ”  

Административните услуги – „Търговия, туризъм, транспорт” и 
„Транспорт” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация 
на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: 

пл.”Свобода”№1, ет.І 
№  
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

СРОК ТАКСА 
в лева 

1. Издаване на разрешение за 
таксиметров превоз на пътници 

14 дни 20 лв. на 
автомобил 

2. Регистрация на пътни превозни 
средства с животинска тяга 
 
 

7 дни 10 лв. 
Забележка: 

Собствениците 
на пътни 
превозни 

средства с 
животинска 

тяга заплащат 
отделно 

стойността на 
регистрационни

я номер 
3. Издаване на разрешение за 

специално ползване на пътя чрез 
изграждане на търговски 
крайпътен обект и пътни връзки 
към него 

14 дни 50 лв. 

4. Издаване на разрешение за 
специално ползване на пътя чрез 
експлоатация на търговски 
крайпътен обект и пътни връзки 
към него 

14 дни 50 лв. 
 

5. Издаване на разрешително за 
ползването на плувен басейн през 
летния сезон 

7 дни 20 лв. 



 

6. Издаване на разрешение за 
специално ползване на пътя чрез 
изграждане на нови и ремонт на 
съществуващи подземни и 
надземни линейни или отделно 
стоящи съоръжения в обхвата на 
пътя 

14 дни 150 лв. 

7. Издаване на разрешение за 
специално ползване на пътя чрез 
временно ползване на части от 
пътното платно и на земи в 
обхвата на пътя 

14 дни 20 лв. на ден 

8. Издаване на карта за безплатно 
паркиране на МПС, обслужващи 
хора с увреждания и използване 
на улеснения при паркиране 

7 дни без такса 

9. Издаване на комплект стикери 
към разрешение за таксиметрова 
дейност 

14 дни 30 лв. 

10. Определяне на маршрут и 
издаване на разрешение за 
движение на автомобили 
превозващи извънгабаритни 
товари 

7 дни 10 лв. 

11. Категоризиране на места за 
настаняване и заведения за 
хранене и развлечения 

60 дни 1. Места за 
настаняване клас 
А – хотели и 
мотели: 
до 30 стаи – 500 
лева; 
от 31 до 150 стаи 
– 1200 лв.; 
от 151 до 300 
стаи – 1900 лв.; 
от 301 до 500 
стаи – 2800 лв.; 
над 500 стаи – 
5000 лв. 
2. Места за 



 

настаняване клас 
Б – семейни 
хотели, хостели, 
пансиони и 
почивни 
станции: 
до 20 стаи – 200 
лв.; 
от 21 до 40 стаи 
– 400 лв.; 
от 41 до 60 стаи 
– 940 лв.; 
от 61 до 100 стаи 
– 2000 лв.; 
над 100 стаи – 
4000 лв. 
3. Места за 
настаняване клас 
Б – стаи за гости, 
апартаменти за 
гости, къщи за 
гости, бунгала и 
къмпинги: 
за едно легло – 
10 лв. на легло; 
за паркомясто за 
автомобил/карав
ана/кемпер в 
къмпинг – 10 лв. 
на брой; 
за място на 
палатка в 
къмпинг – 10 лв. 
на брой 
4. Заведения за 
хранене и 
развлечения 
(самостоятелни 
или прилежащи 
към места за 



 

настаняване) 
до 20 места за 
сядане – 150 лв.; 
от 21 до 50 
места за сядане – 
250 лв.; 
от 51 до 150 
места за сядане – 
800 лв.; 
от 151 до 300 
места за сядане – 
1500 лв.; 
над 300 места за 
сядане – 2000 лв. 

12. Промяна на категорията на 
туристически обект в по-висока 

60 дни Съответната за 
обекта такса по 

точка 11 
Забележка: 

При подаване на 
заявлението за 
промяна се 
заплаща ½ от 
таксата, а при 
получаване на 
категорийната 
символика – 
втората 
половина от 
таксата 

13. Промяна на категорията на 
туристически обект в по-ниска 

60 дни 100 лева 
Забележка: 

При подаване на 
заявлението за 

промяна се 
заплаща ½ от 

таксата, а при 
получаване на 

категорийната 
символика – 

втората 



 

половина от 
таксата 

14. Потвърждаване на категорията на 
туристически обект 

60 дни 1. Места за 
настаняване клас 
А – хотели и 
мотели: 
до 30 стаи – 450 
лв.; 
от 31 до 150 стаи 
– 1000 лв.; 
от 151 до 300 
стаи – 1700 лв.; 
от 301 до 500 
стаи – 2500 лв.; 
над 500 стаи – 
4500 лв. 
2. Места за 
настаняване клас 
Б – семейни 
хотели, хостели, 
пансиони и 
почивни 
станции: 
до 20 стаи – 180 
лв.; 
от 21 до 40 стаи 
– 360 лв.; 
от 41 до 60 стаи 
– 850 лв.; 
от 61 до 100 стаи 
– 1800 лв.; 
над 100 стаи – 
3600 лв. 
3. Места за 
настаняване клас 
Б – стаи за гости, 
апартаменти за 
гости, къщи за 
гости, бунгала и 
къмпинги: 



 

за едно легло – 9 
лв. на легло; 
за паркомясто за 
автомобил/ 
каравана/ кемпер 
в къмпинг – 9 лв. 
на брой; 
за място на 
палатка в 
къмпинг – 9 лв. 
на брой 
4. Заведения за 
хранене и 
развлечения: 
до 20 места за 
сядане – 130 лв.; 
от 21 до 50 
места за сядане – 
220 лв.; 
от 51 до 150 
места за сядане – 
720 лв.; 
от 151 до 300 
места за сядане – 
1400 лв.; 
над 300 места за 
сядане – 1800 лв. 

15. Вписване на настъпили промени в 
обстоятелства относно 
категоризираните туристически 
обекти 

60 дни 1. Когато 
промяната води 
до издаване на 
нов 
(актуализиран) 
документ 
(удостоверение) 
– 150 лева 
2. Когато 
промяната 
подлежи на 
отразяване само 
в НТР, без да се 



 

издава нов 
актуализиран 
документ 
(удостоверение) 
– 50 лева 

16. Издаване на удостоверение за 
категория на туристически обект - 
дубликат 

60 дни 100 лева 

17. Изработване на нова табела за 
определена категория, при 
захабяване на издадената 

 50 лева 

 § 5. В Приложение 7, към чл.31, ал.5 – Административни  услуги 
„Местни данъци и такси” за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА13-3, 
ОБА13-11, ОБА13-12 срокът на обикновената услуга се изменя на 5 дни 

 
 § 6. В Приложение №9 към чл.41 се правят следните изменения и 
допълнения: 
 т.10 се отменя 
 т.11 се изменя така: „Изкопаване на гроб и полагане на ковчег” 
 
 § 7. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 10 със 
следният текст: „Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 131 от 
29.12.2017г. по Протокол №11 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 132 
 

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 Административнопроцесуалният 
кодекс и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 
актове, с гласували „за” – 12 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. В чл.8 се правят следните изменения: 
    т.3 се изменя така: „Който влиза или преминава, или пуска животни 
през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да 
има право, като с това причинява вреди на селскостопанско имущество се 
наказва с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.” 
    т.4 се изменя така:  „Който пуска животни извън животновъдния 
обект без придружител (собственик или гледач), освен когато животните 
се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лева, а при 
повторно нарушение – с глоба от 500 до 1000 лева. Когато нарушението е 
извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага 
имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно 
нарушение - от 2000 до 5000 лв.” 
 

 § 2. В чл.19, т.8 се изменя така: „Който извежда  кучета без повод, а 
на агресивни кучета - и без намордник и ги разхожда на детски площадки и 
на места, обозначени от общините със забранителни знаци, се наказва с 
глоба в размер на 100 лв.” 

 
 § 3. В чл.31 се правят следните изменения: 
 Ал.1 се изменя така: „ Който изхвърля отпадъци на неразрешени за 

това места или в съдове или торби, различни от определените от общината 



 

за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за 
местните данъци и такси се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.” 

 Ал.2 се изменя така: „Който обръща, нарушава целостта, 
естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци се наказва с 
глоба от 300 до 1000 лв.” 

 Ал.6 се изменя така: „Наказва се с глоба от 2000 до 5000 лв. физическо 
лице, което нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на 
нерегламентирано третиране на отпадъци” 

 
§ 4. Чл.74 с всички алинеи се отменя. 
 
§ 5. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 11 със 

следният текст: „Наредбата е изменена с Решение №132 от 29.12.2017г. по 
Протокол №11 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 133 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 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 бюджетната прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Годеч, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

РЕШИ: 
  

  1. Приема актуализация на бюджета на община Годеч за 2017г. в 
Приходната част /Приложение №1/ със сума в размер на 101 207 лв.  
разпределена по параграфи. 
  2. Приема актуализация на бюджета за 2017г. в Разходната част 
/Приложение №2/ разпределени по функции и параграфи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 134 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.6 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 бюджетната прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Годеч, с гласували „за” – 12 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 135 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от 
ЗМСМА, съгласно чл.66 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от Наредба №2 за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Годеч, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
  

1. Одобрява план-сметка за  разходите за такса битови отпадъци по 
Приложение №1 (план - сметка за 2018 г. за такса битови отпадъци съгласно 
данъчни оценки на жилищни имоти на физически лица), Приложение № 2 
(план - сметка за 2018 г. за такса битови отпадъци съгласно данъчни оценки 
на нежилищни имоти, собственост на физически лица, Приложение № 3 (план 
- сметка за 2018 г. за такса битови отпадъци съгласно по-голямата сума от 
отчетната стойност или данъчна оценка на жилищни имоти на юридически 
лица), Приложение №4 (план - сметка за 2018 г. за такса битови отпадъци 
съгласно по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на 
нежилищни имоти на юридически лица) за дейностите: 

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци; 
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото; 
- Проучване,   проектиране,   изграждане,   поддържане,   експлоатация,   

закриване   и мониторинг  на  депата  за  битови  отпадъци,  или  други  
инсталации  и съоръжения  за обезвреждане на битови отпадъци; Почистване 
на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 

2. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2, не 
заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат 
размера на таксата за останалите дейности: осигуряване на съдове; проучване, 
проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на 
публичните пространства, алеи, улици, паркове и др. 

3. Фирми, подали декларации по чл.17, ал.2 от Наредба №2, заплащат 
такса според заявените /декларирани/ вид и брой  съдове за битови отпадъци 
/контейнери и/или кофи/, както и допълнително 4 промила за почистване на 



 

уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума 
от отчетната стойност или данъчна оценка на имота към 31.12.2017 г.  Цената за 
контейнер тип Бобър за града е 10,68 лв., а за селата 13,75 лв. Цената на кофа 
тип „Мева” за града е 1,06 лв.  

4. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски:  до 30 
юни и до 31октомври на годината, за която е дължима. 

5. На предплатилите до 30 април за цялата 2018 година се прави отстъпка 
от пет на сто върху цялата сума. 

6. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали 
периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат 
декларации по чл. 17, ал. 2 и чл.20, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС Годеч през 2018 
година. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  

 Председател на ОбС:  
                 Мария Владимирова 



 

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

 
                 Препис-извлечение 
                       от Протокол № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 136 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл.36, ал.1, чл.37, ал.1, чл.60, ал.1, чл.61 и чл.62, 
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” – 12 общински съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
  1. Общински съвет-Годеч одобрява изготвената от лицензиран оценител 
пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост с площ 470 
кв.м, съставляващ УПИ XIV-здравна служба в кв.21 по действащия 
регулационен план на с.Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота 
масивна сграда на два етажа /бивша здравна служба/ със ЗП 42,00 кв.м. и РЗП 
84,00 кв.м., построена през 1964 г. на стойност 10 150,00 /десет хиляди сто и 
петдесет/ лева без включен ДДС. 
  2. Общински съвет-Годеч дава съгласие за продажба на имота по т.1 от 
настоящото решение, чрез провеждане на публичен търг. 
  3. Общински съвет-Годеч определя начална тръжна цена за продажба на 
имота по т.1 от настоящото решение, в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ 
лева без включен ДДС. 
 
 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 137 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.13, 
ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 
община Годеч и във връзка с чл. 80 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 година, с гласували „за” – 12 общински 
съветници; „против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
1. Общински съвет - Годеч дава съгласие да се предоставят за 

безвъзмездно управление в полза на Областна дирекция „Земеделие” – София 
област към Министерство на земеделието, храните и горите за осъществяване 
дейността на Общинска служба „Земеделие” - гр.Годеч на следните 
помещения: стая №115 с площ 35,50 кв.м и стая №116 с площ 10,60 кв.м, 
находящи се на първи етаж в сградата на Община Годеч. 

2. Възлага на Кмета на община Годеч да издаде заповед и да сключи 
договор за безвъзмездно управление на помещенията, описани в т.1 от 
настоящото решение за срок от 6 /шест/ месеца.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 138 
 

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, чл.60, ал.1, т.1 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” – 12 общински съветници; 
„против” - 0; „въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
1. Дава съгласие за отдаване под наем на общински нежилищен имот 

представляващ: стая №208 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, град Годеч, Софийска област, чрез публичeн търг при 
първоначална цена в размер на 51,48 /петдесет и един цяло четиридесет и 
осем/ лева без включен ДДС, съгласно Тарифа, приета с Решение № 117 от 
Протокол №9 от 26.10.2017г. на Общински съвет - Годеч, 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 139 
 

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” – 12 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. Имот с проектен № 005717, с площ 1.840 дка, находящ се в землището на 
гр. Годеч, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „Смиловица”, с 
начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята V /пета/, 
на наследници на Виолета Луканова Колева, съгласно скица-проект № 
Ф02138/24.02.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
003864, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 
354/19.10.2017г. 

2. Имот с проектен № 005718, с площ 1.731 дка, находящ се в землището на 
гр. Годеч, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „Смиловица”, с 
начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята V /пета/, 
на наследници на Виолета Луканова Калева, съгласно скица-проект № 
Ф02139/24.02.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
003864, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 
354/19.10.2017г. 

3. Имот с проектен № 007230, с площ 8.139 дка, находящ се в землището на 
с. Туден, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „Старе Пояте”, с 
начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята V /пета/, 
на наследници на Борис Иванов Трендафилов, съгласно скица-проект № 
Ф01030/14.06.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 



 

007140, за който е съставен Акт за  публична общинска собственост № 
353/18.10.2017г. 

4. Имот с проектен № 007229, с площ 4.546 дка, находящ се в землището на 
с. Туден, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „Старе Пояте”, с 
начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята V /пета/, 
на наследници на Борис Иванов Трендафилов, съгласно скица-проект № 
Ф01029/14.06.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
007140, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 
353/18.10.2017г. 

5. Имот с проектен № 007226, с площ 2.106 дка, находящ се в землището на 
с. Туден, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „Дома”, с начин на 
трайно ползване – Ливада, категория на земята V /пета/, на наследници 
на Борис Иванов Трендафилов, съгласно скица-проект № 
Ф01027/14.06.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
007220, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
716/19.10.2017г. 

6. Имот с проектен № 013405, с площ 4.286 дка, находящ се в землището на 
с. Туден, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „Айдерица”, с начин 
на трайно ползване – Ливада, категория на земята V /пета/, на 
наследници на Борис Иванов Трендафилов, съгласно скица-проект № 
Ф01031/14.06.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
013352, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
717/19.10.2017г. 

7. Имот с проектен № 003453, с площ 2.500 дка, находящ се в землището на 
с. Шума, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 83466, в местността „Недков дол”, с 
начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята VIII 
/осма/, на наследници на Асен Матов Бранков, съгласно скица-проект № 
Ф01799/19.07.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
003323, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 
352/18.10.2017г. 

8. Имот с проектен № 003455, с площ 2.688 дка, находящ се в землището на 
с. Каленовци, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 35345, в местността „Макино 
Бранище”, с начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V 
/пета/, на наследници на Георги Наков Дойчинов, съгласно скица-проект 
№ Ф00191/18.08.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот 
№ 003003, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
713/18.10.2017г. 

9. Имот с проектен № 003454, с площ 2.416 дка, находящ се в землището на 
с. Каленовци, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 35345, в местността „Круше”, с 
начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V /пета/, на 
наследници на Георги Наков Дойчинов, съгласно скица-проект № 
Ф00188/02.05.2017г. от Общинска служба, който имот е част от имот № 
003003, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 
713/18.10.2017г. 

10. Имот с проектен № 003449, с площ 1.563 дка, находящ се в землището на 
с. Каленовци, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 35345, в местността „Градище”, с 



 

начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V /пета/, на 
наследници на Георги Наков Дойчинов, съгласно скица-проект № 
Ф00186/02.05.2017г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 714/18.10.2017г. 

11. Имот с проектен № 003448, с площ 0.900 дка, находящ се в землището на 
с. Каленовци, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 35345, в местността „Братаница”, с 
начин на трайно ползване – Нива, категория на земята V /пета/, на 
наследници на Георги Наков Дойчинов, съгласно скица-проект № 
Ф00190/14.06.2017г. от Общинска служба, за който е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 715/18.10.2017г. 
 

 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. 
 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 140 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.14 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г., Договор № 23/07/2/0/00256 от 
08.12.2017г., сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" - 
РА и Община Годеч, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

  
1. Упълномощава Кмета на община Годеч да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие" в размер на 22 585,87 лева (двадесет и две хиляди 
петстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00256 от 
08.12.2017г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонт и преустройство 
на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, 
кв.14 по плана на гр.Годеч" сключен между Община Годеч и ДФ 
„Земеделие. 

2. Възлага на Кмета на община Годеч да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
23/07/2/0/00256 от 08.12.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие". 

 
 
 
 
 

 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 № 11/29.12.2017 г. 
                     от заседание на ОбС 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 141 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с чл.104, ал.4 от Закона за 
публичните финанси, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” - 0; 
„въздържали се” – 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 

 
РЕШИ: 

 
Общински съвет - Годеч дава съгласие, да бъде отпуснат временен 

безлихвен заем на стойност 73 000 лв. и прехвърлен в бюджетната 2018 г. От тях 
69 000 лв. по проект „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване" и 4 000 лв. за проект по процедура „Обучение и 
заетост за младите хора" по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020. 

  
 
 
 
 
 
 

 Председател на ОбС:  
                     Мария Владимирова 
 


