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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, във връзка с намерение на Община 
Годеч да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 
2007-2013г. по мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности с проект „Оборудване на три 
противопожарни депа, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 
11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските терени от 
пожари” пред МИГ „Берковица и Годеч”с гласували „за" - 12 
общински съветници; „против" - 0; "въздържали се"- 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ  

ПОТВЪРДИ 
 

РЕШЕНИЕ № 136 / 12.12.2013 г. 
 

1.Дава съгласие Кмета на община Годеч - Андрей Андреев  да 
кандидатства по мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности с проект „Оборудване на три 
противопожарни депа, съгласно изискванията на Наредба № 
8/11.05.2012г. на МВР и МЗХ за условията и реда за защита на 
горските терени от пожари”   

  2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви 
необходимите документи за внасяне на Заявлението за подпомагане в 
МИГ „Берковица и Годеч”. 

  3. Дейностите по проект „Оборудване на три противопожарни 
депа, съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г. на МВР и 
МЗХ за условията и реда за защита на горските терени от пожари”  
отговарят на Приоритет 1 – Физическа и информационна 
инфраструктура. 

 
 
 

 
Председател на ОбС: 

           /В.Иванов/  



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№137 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС  
 

Р Е Ш И: 
 

Приема изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 год. 
за определяне на местните данъци на територията на Община Годеч, 
както следва: 
§1.  В чл.7 се създава ал.5: 

(5) „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 
1680 лв. включително". 
§2. Чл.41 се изменя така: 

Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 
мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 
производство, както следва: 
 1.  до 37 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,40 лв. за 1 kW; 
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW; 
4. над 74 kW  до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW - 1,23 лв. за 1 kW 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 5,00 лв. 
2. къмпинг ремарке -10,00 лв. 
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10,00 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително - 12,00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително - 25,00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително - 35,00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително - 50,00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително - 75,00 лв. 
6. над 750 куб. см - 100,00 лв. 

 (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг включително - 4,00 лв. 
2. над 400 кг - 6,00 лв. 

 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за 
сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача-50,00 лв. 
2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100,00лв. 
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална 

маса е в размер 10,00 лв, за всеки започнат тон товароносимост. 



(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост 
от 
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и 
вида 
на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, 
както 
следва: 
 Допустима  
 максимална маса на  
 състава от превозни 

средства, посочена в Данък (в лева) 
Брой оси на 

седловия 
влекач/влекача 

за ремарке 

свидетелството за 
регистрация на 

влекача (в тона): 

 

 
 

 задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 

други системи за 
окачване на 

 равна или по-малка окачване, прието за задвижващата 
ос/оси  повече от от еквивалентно на  

   пневматичното  

А) с две оси - 18 8,00 24,00 

 18 20 28,00 64,00 

 20 22 64,00 147,00 

 22 25 190,00 342,00 

 25 26 342,00 600,00 

 26 28 342,00 600,00 

 28 29 331,00 399,00 

 29 31 399,00 655,00 

 31 33 655,00 909,00 

 33 38 909,00 1381,00 

 38 - 1007,00 1369,00 

Б)  с  три  и  повече оси 36 38 640,00 888,00 

 38 40 888,00 1228,00 

 40 - 1228,00 1817,00 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи 
и   други),   автокранове,   специализирани   ремаркета   за   превоз   на   тежки   
или 



извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 
от 
50,00 лв. 

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 
40 
тона е в размер 100,00лв. 
 (10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително - 5,00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 7,00 лв. 
3. над 37 kW - 10,00лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25,00 лв. 
(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L 7 е по 

Закона за движението по пътищата е в размер 30,00 лв. 
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида 
на 
окачването, както следва: 
 
Брой оси на 
моторното превозно 
средство 

Допустима 
максимална маса Данък (в лв.) 

 
равна или 
повече от 

по-
малка 

от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 30,00 61,00 
 13 14 61,00 168,00 

 14 15 168,00 237,00 
 15 - 237,00 536,00 

Б)  с  три  оси 15 17 61,00 106,00 
 17 19 106,00 217,00 
 19 21 217,00 282,00 
 21 23 282,00 434,00 
 23 - 434,00 675,00 
В)  с  четири  оси 23 25 282,00 286,00 
 25 27 286,00 446,00 
 27 29 446,00 708,00 
 29 - 708,00 1050,00 
 
§3. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения: 
  1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, 
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните 



категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕУ", определеният по чл.41 
данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление." 
 2. Създава се нова ал.2: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително 
и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 
50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто 
намаление, от определения по чл.41, ал.1 и 3 данък." 
 3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", 
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 
6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък." 

4.   Досегашната ал.3 става ал.4 
5.  Създава се ал.5: 

„(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се 
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 
превозното средство с определената от производителя екологична категория." 
§4. В чл.57, ал.3 думите „средства за подслон и" се заличават.  
§5. В чл.58, ал.1 думите „средства за подслон и" се заличават.  
§6. В чл.59 думите „по чл.10, ал.2" се заменят с „по чл.11, ал.2". 

 
 
 

 
Председател на ОбС: 

           /В.Иванов/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№138 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа “за”, ОбС  
 

Р Е Ш И: 
 

Приема допълнение на Наредба № 2 от 29.11.2012 г. на 
Общински съвет Годеч за определяне и администриране  на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Годеч, като Приложение № 3 към чл. 41 се допълва с нов ред: 

 
№ 
по 
ред 

 
Наименование на услугата 

Срок на 
извършване на 

услугата 

 
Цена 

 
95 

 
Публикуване на обяви, 

материали, снимки и др. 
във вестник „Годеч днес” 

 

 
15 дни 

- с обем до 1/2 стандартна 
страница – 24 лв. 
- с обем до 1 стандартна 
страница  – 48 лв. 
- с обем, по-голям от 1 
стандартна страница – 48 
лв. 
- по 36 лв. за всяка 
следваща страница 
 

 
 Община Годеч не заплаща цената на услугата. 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
           /В.Иванов/  



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№139 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно 
чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. на 
Общински съвет Годеч за определяне и администриране  на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, с 12 гласа 
“за”, ОбС  

Р Е Ш И: 
 
1. Одобрява план-сметка за  разходите за такса битови отпадъци по 
Приложение №1 (план – сметка за 2014 г. за такса битови отпадъци 
съгласно данъчни оценки на жилищни имоти на физически лица), 
Приложение № 2 (план – сметка за 2014 г. за такса битови отпадъци 
съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти, собственост на физически 
лица, Приложение № 3 (план – сметка за 2014 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 
2014 г. за такса битови отпадъци съгласно по–голямата сума от  отчетната 
стойност или данъчна оценка на нежилищни имоти на юридически лица) и 
Справката за фирми, подали декларации по чл.17, ал.2 от Наредба 2, които 
са неразделна част от решението за 2014 г., 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. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци: 

– За населението - данъчна оценка на имота  
– За фирми – на  по–голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка 

на имота  към 31.12.2013 г. 
3. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 2,   339 
броя  през 2014,  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., както следва в промили: 
 



 - град Годеч  - 1,76 промила   
 - Равна   - 2,50 промила 
 - Гинци   -  2,50 промила   
 - Туден   - 2,50 промила 
 - Разбоище   -  2,50 промила 
 - Губеш   - 2,50 промила 
 - Комщица   - 2,50 промила 
 - Бърля   - 2,50 промила 
 - Смолча   - 2,50 промила 
 - Бракьовци   - 2,50 промила 
 - Мургаш   - 2,50 промила 
 - Връбница   - 2,50 промила  
 - Голеш   - 2,50 промила 
 - Връдловци   - 2,50 промила 
 - Станянци   - 2,50 промила 
 - Ропот   - 2,50 промила 
 - Каленовци   - 2,50 промила 
 - Букоровци   - 2,50 промила 
 - Шума   - 2,50 промила 
 - Лопушня   - 2,50 промила 
 
4. Фирми, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2, заплащат 

допълнително и 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 31.12.2013 г. 

 
5. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и 

кофи за 2014 год. на основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2. 

 
                                                                        
СПРАВКА          

   
           
№ 
по 

ред ФИРМА 
отч. 

стойност
и, дан. 
оценка 

 сума 
общо по 

4 
промила 

 
Бобри 

Ед. 
цена в 

лв. 

Всичко 
лв. за 
Бобри 

Брой 
кофи 

Ед. 
цена 
в лв. 

Всичко 
лв. за 
кофи 

Всичко 
за ЮЛ 

лв. 

1. ФАРМАЛЕКС  ЕТ 24469 98 12 10.5 126 0 1.5 0 224 
2. МЕДИЛА СИСТЕМ  37756 151 0 10.5 0 1 1.5 1.5 153 
3. СТРЕМИЛ 32855 131 6 10.5 63 0 1.5 0 194 
4. МОГИЛА  ЕООД 81584 326 0 10.5 0 12 1.5 18 344 

5. 
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ 
НИКОМ  47899 192 0 10.5 0 12 1.5 18 210 

6. АРКСИ  ООД 147490 590 0 10.5 0 0 1.5 0 590 

7. 
СО ДЖИ АЛ 
КОНСУЛТИНГ 9315 37 0 10.5 0 0 1.5 0 37 

8. 

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО 
РИБАРСКО 
ДРУЖЕСТВО 127103 508 0 10.5 0 0 1.5 0 508 

9. СОКОЛ БЛРС 436027 1744 0 10.5 0 0 1.5 0 1744 
10. НЛРС - СЛРБ 305393 1222 0 10.5 0 0 1.5 0 1222 

11. 
ГДГП МВР РДГ 
ДРАГОМАН 125904 504 1 10.5 10.5 0 1.5 0 514 



12. 
КАРОЛИНА ТРЕЙД 
ЕООД 86775 347 52 10.5 546 0 1.5 0 893 

13. АК МАГНИТ 2856786 11427 120 10.5 1260 0 1.5 0 12687 
14. КОМ ЕООД 1956459 7826 60 10.5 630 0 1.5 0 8456 
15. ТРЕНКО  ЕТ 190458 762 0 10.5 0 0 1.5 0 762 
16. ВиК  ЕООД 65108 260 0 10.5 0 52 1.9 98.8 359 

17. 
ПЕПЕ ПАНТАЛЕЙ 
МАНОВ 100463 402 5 10.5 52.5 0 1.5 0 454 

18. ЕТ РЕНИ ТОДОРОВА 20164 81 2 10.5 21 0 1.5 0 102 
19. ОБЩИНА ГОДЕЧ 1396189 5585 1 10.5 10.5 0 1.5 0 5595 
20. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 102176 409 0 10.5 0 4 1.5 6 415 
21. БАНКА ДСК 165174 661 1 10.5 10.5 0 1.5 0 671 
22. ТД НА НАП  29817 119 0 10.5 0 1 1.5 1.5 121 
23. БОГ 22 128508 514 0 10.5 0 0 1.5 0 514 

24. 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО 134856 539 0 10.5 0 10 1.5 15 554 

25. СИНХРОН 87108 348 0 10.5 0 0 1.5 0 348 
26. СНЕЖИНА 83 ЕООД 21125 85 18 10.5 189 0 1.5 0 274 

27. 

ИНСТИТУТ ПО 
ЖИВОТНОВЪДНИ 
НАУКИ 183820 735 0 10.5 0 0 1.5 0 735 

28. ПЕЙЧО МИЛУШЕВ 263358 1053 12 10.5 126 0 1.5 0 1179 
29. ПЪТСТРОЙ 92  1055558 4222 12 10.5 126 0 1.5 0 4348 
30. ЕТ РАЙНА РУМЕНОВА 35267 141 12 10.5 126 0 1.5 0 267 
31. ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ 36699 147 0 10.5 0 0 1.5 0 147 
32. СИТИГОД 118204 473 1 10.5 10.5 0 1.5 0 483 

33. 
МАНХАТЪН 
ПАРТНЕРС 338050 1352 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1363 

34. 

ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ 
БЕРКОВИЦА 41756 167 0 10.5 0 0 1.5 0 167 

35. ДЖАК 4 21942 88 4 10.5 42 0 1.5 0 130 
36. РА БУЛТОП 401404 1606 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1616 
37. ВЕЛМАР -БЪЛГАРИЯ 64438 258 0 10.5 0 0 1.5 0 258 

38 
КОДИ Д. 
КОСТАДИНОВА 143802 575 8 10.5 84 0 1.5 0 659 

39. РПК КОМ 848925 3396 1 10.5 10.5 0 1.5 0 3406 
40. ДОКТОРС 433248 1733 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1743 

41. 
ВБН ВЕЛЕСЛАВ 
БРАТАНОВ 30239 121 0 10.5 0 0 1.5 0 121 

42. СБАЛВБ  344210 1377 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1387 

43. 
ПРОЛАЙФ 
ТЕХНОЛОДЖИ 141752 567 0 10.5 0 0 1.5 0 567 

44. МИНА СТАНЯНЦИ 895718 3583 12 10.5 126 0 1.5 0 3709 
45. МУРГАШ 2005 155319 621 4 10.5 42 0 1.5 0 663 

46. 
ПЪТНО 
ПОДДЪРЖАНЕ ГОДЕЧ 129051 516 6 10.5 63 0 1.5 0 579 

47. 
ЧЕЗ Разпределение  
България АД 193088 772 0 10.5 0 0 1.5 0 772 

48. ОУ ПБЗН 356612 1426 0 10.5 0 4 1.5 6 1432 
49. ОД НА МВР 389427 1558 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1568 
50. КЕЪР 4 ОФИС ЕООД 8121 32 0 10.5 0 0 1.5 0 32 

51. 
СОУ "ПРОФ. Д-Р А. 
ЗЛАТАРОВ" 0 0 20 10.5 210 0 1.5 0 210 

52. НУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0 0 9 10.5 94.5 0 1.5 0 95 
53. РУБИ ПЛАНЕТ ЕООД 25822 103 0 10.5 0 0 1.5 0 103 

54. 
ЕТ ГЕОРГИ 
ПАНАЙОТОВ 14930 60 0 10.5 0 0 1.5 0 60 

55. МОРИГАН ЕООД 9518 38 0 10.5 0 0 1.5 0 38 
56. АПА 349806 1399 1 10.5 10.5 0 1.5 0 1410 



57 МОРИГАН ЕООД 9518 38 0 10.5 0 0 1.5 0 38 
58 АРДИС 8233 33 0 10.5 0 0 1.5 0 33 
59 ОДЗ ЮРИ ГАГ. 0 0 12 10.5 126 0 1.5 0 126 
  ОБЩО: 15764796 63059 397 10.5 4168.5 96 1.5 144 67372 

 
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ФИРМИ - 196 
 
 6. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали 

неверни данни, заплащат такса за битови отпадъци по одобреното 
Приложение № 4 (план – сметка за 2014 г. за такса битови отпадъци 
съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти на юридически лица), а 
именно заплащат 20 промила върху по-голямата сума от  отчетната 
стойност или данъчна оценка на имота  към 31.12.2013 г. 

 
7. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: от 1 

март  до 30 юни и  до 30 октомври на годината, за която е дължим.  
 
8. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 2014 година се 

прави отстъпка  от пет на сто  върху цялата сума.  
 

 9. 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 2014 год, преди да погасят  дължимите суми. 
 
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
           /В.Иванов/  



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№140 

 
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 от 

Наредба №8 от 26.04.2012 г. за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на 
територията на община Годеч и съгласно Постановление № 
249/31.10.2013 г. за определяне на нов размер на минималната 
работна заплата за страната, обнародвано в ДВ, бр.97 от 
08.11.2013 г, което влиза в сила от 01.01.2014 г, с 12 гласа “за”, 
ОбС  

Р Е Ш И: 
 
 Приема цените на общинските помещения, терени и 
жилища еднократно да останат непроменени, независимо от 
процентното увеличение на минималната работна заплата, 
като се има предвид икономическата обстановка и 
зачестилата практиката наемните суми да не се изплащат 
навреме. 
 Решението влиза в сила от 01.01.2014 г. 
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
           /В.Иванов/  



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№141 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, и § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и Протоколно решение от 26.02.2013 г. 
на комисия, определена със Заповед № РД-12-022/21.02.2-13г. на 
директора на Областна дирекция „ Земеделие ”-Софийска област, 
относно уеднаквяване на практиката при прилагането на 
разпоредбите от ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, касаещи мерите и пасищата, с 12 
гласа “за”, ОбС  

 
Р Е Ш И: 

 
I. Да се предоставят следните поземлени имоти в изпълнение на 
задължението по §27, ал.2, т.1: 
 1.Имот с № 001123, с площ 2. 641 дка, находящ се в землището на гр. Годеч, 
общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „ Яворе ”, с начин на трайно ползване – 
Ливада, категория на земята X / десета /, на наследници на Атанас Стефанов Василкьов, 
съгласно скица-проект № Ф01741/07.11.2013г. от Общинска служба „Земеделие”, за 
който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 533/06.12.2013г. 

2.Имот с № 001124, с площ 2. 685 дка, находящ се в землището на гр. Годеч, 
общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „ Яворе ”, с начин на трайно ползване – 
Ливада, категория на земята X / десета /, на наследници на Атанас Стефанов Василкьов, 
съгласно скица-проект № Ф01742/07.11.2013г. от Общинска служба „Земеделие”, за 
който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 532/06.12.2013г. 
 3. Имот с проектен № 023057, с площ 2. 100 дка, находящ се в землището на гр. 
Годеч, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „ Стоевица ”, с начин на трайно 
ползване – Нива, категория на земята V / пета /, на наследници на Трайко Георгиев 
Божилов, съгласно скица-проект № Ф01735/23.10.2013г. от Общинска служба 
„Земеделие”, който е част от имот с № 023043, за който имот е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 528/29.11.2013г. 
 4.Имот с № 003744, с площ 3. 039 дка, находящ се в землището на гр. Годеч, 
общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 15309, в местността „ Ограня ”, с начин на трайно ползване –
Ливада, категория на земята VІІ / седма /, на наследници на Евдокия Иванова 
Младенова, съгласно скица-проект № Ф01500/07.05.2012г. от Общинска служба 
„Земеделие”, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 
530/05.12.2013г. 
 5.Имот с проектен № 007212, с площ 1. 500 дка, находящ се в землището на с. 
Туден, общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „ Падина ”, с начин на трайно 
ползване – Пасище,мера категория на земята V / пета /, на наследници на Васил 



Станков Рангелов, съгласно скица-проект № Ф00836/06.11.2013г. от Общинска служба 
„Земеделие”, който е част от имот с № 007139, за който имот е съставен Акт за 
публична общинска собственост № 152/05.12.2013г. 
 6.Имот с № 013317, с площ 2. 389 дка, находящ се в землището на с. Туден, 
общ.Годеч, с ЕКАТТЕ 73417, в местността „ Миино ”, с начин на трайно ползване –
Ливада, категория на земята V / пета /, на наследници на Васил Станков Рангелов, 
съгласно скица-проект № Ф00837/06.11.2013г. от Общинска служба „Земеделие”, за 
който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 531/05.12.2013г. 

 
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 
лв. /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, ал1 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: 
           /В.Иванов/  



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

          Препис-извлечение 
          от Протокол № 11/27.12.2013 г. 
          от заседание на ОбС 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№142 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и договор за отпускане на финансова помощ 
№ 46/3/3210445 от 16 декември 2013г. по мярка 321 на ПРСР за 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда – публична общинска собственост – 
находяща се в недвижим имот  - УПИ II – за обществено 
обслужване в кв.138 по плана на гр. Годеч, с площ 2 980 кв.м. с 
построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален 
№ 960 със ЗП от 663 кв.м.”, сключен между Община Годеч, ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Мирослав Николов и МИГ „Берковица и Годеч” със седалище и 
адрес на управление гр.Берковица, ул.”Йордан Радичков” №4, 
община Берковица, област Монтана, представлявано от 
Димитранка Замфирова Каменова, с 12 гласа “за”, ОбС  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава Кмета на община Годеч - Андрей Андреев 

да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 79 581,70 лева (седемдесет и 
девет хиляди петстотин осемдесет и един лева и седемдесет 
стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
№ 46/3/3210445 от 16.12.2013 г. по мярка 321 на ПРСР за Проект 
„Подобряване на енергийната ефективност на административна 



сграда – публична общинска собственост – находяща се в 
недвижим имот - УПИ II – за обществено обслужване в кв.138 по 
плана на гр.Годеч, с площ 2 980 кв.м. с построена двуетажна 
масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП от 663 
кв.м.”, сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция и МИГ „Берковица и Годеч”. 

2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви 
необходимите документи за получаване на авансовото плащане 
по договор № 46/3/3210445 от 16 декември 2013г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като 
заявка за авансово плащане. 
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
           /В.Иванов/  

 


