
С П Р А В К А 
Решения на ОбС-Годеч  за периода  31.01.2013 г . – 27.12.2013 г.      

          
Протокол    Дата Решение Съдържание Забележка 

1 31.01.2013 1 Приема Програма за работата на ОбС през 2013 година.  

1 31.01.2013 2 Приема отчета за работа на ОбС – Годеч и неговите 
комисии за 2012 година 

 

1 31.01.2013 3 Приема отчета за изпълнение на решенията приети от ОбС 
– Годеч за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 година, 
съгласно приложената справка 

 

1 31.01.2013 4 ОбС определя като приоритетни за Община Годеч 
следните проекти 

 

1 31.01.2013 5 Упълномощава  Кмета  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима при предявяване в полза 
на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР в размер на  
339 535,86 лева за обезпечаване на 35% от заявения размер 
на авансово плащане по ДОФП №BG161PO001/4.1-
05/2011/011 

 

1 31.01.2013 6 1. ОбС дава съгласие за предоставяне на пасища и мери за 
общо ползване, съгл. Приложение № 1; 
2. ОбС приема Годишен план за паша за територията на 
община Годеч за 2013 година, съгласно Приложение № 1 и 
Приложение № 2; 
 3. ОбС дава съгласие за предоставяне под наем на пасища 
и мери - публична общинска собственост на територията 
на община Годеч за срок до 5/пет/ календарни години 

 

1 31.01.2013 7 Дава съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в  



квартал 17а, като от УПИ І-594 - за ОЖС се образуват 5 
броя самостоятелни УПИ 

1 31.01.2013 8 Дава съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в 
квартал 60, като УПИ ХV- За озеленяване се промени в 
УПИ ХV- За детска площадка 

 

1 31.01.2013 9 Дава съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в 
квартал 74, като УПИ І-За озеленяване се промени в УПИ 
І-За детска площадка 

 

1 31.01.2013 10 Одобрява проект за изменение на  действащия план за 
регулация на село Разбойще, в квартали 26 и 27 

 

1 31.01.2013 11 Улица с осови точки 81-143-142-141-140-139 между 
квартали 33 и 34 по регулационния план  на гр.Годеч да 
бъде именувана „Каралеина” 

 

1 31.01.2013 12 ОбС дава предварително съгласие за промяна 
предназначението на ПИ № 005405, земл. на гр. Годеч с 
НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА” по чл.25,ал.3 от ЗСПЗЗ. 
Промяната се допуска за изграждане на ПСОВ 

 

1 31.01.2013 13 Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на  земи от ОПФ от пасище, мера в друга 
селскостопанска територия, нива или ливада – 5 бр. 

 

1 31.01.2013 14 Да се предоставят поземлени имоти в изпълнение на 
задължението по §27, ал.2, т.1 – 18 бр. 

 

1 31.01.2013 15 Определя месечно възнаграждение на секретаря на ОбС в 
размер на 120 лв. 

 

1 31.01.2013 16 Упълномощава Кмета да подпише Конвентът на 
Кметовете 

 

2 26.02.2013 17 1. Приема уточнения годишен план на бюджета за  



2012 г.   
1.1 По прихода   3 464 814 лв. 
1.2 По разхода   3 464 814.лв. 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г. 
2.1 По прихода    3 011 620 лв. 
2.2. По разхода    3 011 620 лв. 
3.  Приема окончателния годишен план и отчета за 
изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове  2012 г.  
 4. Приема бюджета за 2013 г.  
4.1. По прихода в размер на 3 411 270 лв. 
4.2. По разходите в размер на 3 411 270 лв, 

2 26.02.2013 18 Приема отчета на поименния списък за разпределение на 
целевата субсидия за капиталови разходи за 2012 година 

 

2 26.02.2013 19 Приема Поименен списък за разпределение на  
капиталовите разходи в бюджета на Община Годеч за 2013 
година - 822 800 лв. 

 

2 26.02.2013 20 Приема отчета за състоянието на общинската собственост  
и резултатите от нейното управление през 2012 година 

 

2 26.02.2013 21 Приема Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Годеч през 2013 г 

 

2 26.02.2013 22 ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на 
транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова 
Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в 
СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч за финансовата 
2013 година 

 

2 26.02.2013 23 Приема  Общински план за младежта на Община Годеч за 
2013 година 

 



2 26.02.2013 24 Приема Отчет за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – 
гр.Годеч за 2012 година и Отчет за изпълнение на 
бюджетните средства към 31.12.2012 година 

 

2 26.02.2013 25 Не приема Отчета за дейността на НЧ”Младост 1914” – 
с.Гинци за 2012 година и Отчета за изпълнение на 
бюджетните средства към 31.12.2012 година 

 

2 26.02.2013 26 ОбС – Годеч отпуска ежемесечно средства в размер до 
250,00 лева от общинския бюджет за 2013 г. на Районно 
управление „Полиция” – Годеч за гориво на служебните 
автомобили с цел осигуряване на по-добър обществен ред, 
безопасност на движението по пътищата и превенция на 
престъпността на територията на община Годеч, считано 
от 01.01.2013 г 

 

2 26.02.2013 27 1. Утвърждава единична цена за продажба на контейнери 
за битови отпадъци - 4 куб.м. – вещи частна общинска 
собственост, на стойност 190 /сто и деветдесет лева/ лв. 
без вкл.ДДС за един брой.  
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на контейнерите 
за битови отпадъци. 
 

 

2 26.02.2013 28 1. Утвърждава цена за продажба на автомобил марка ГАЗ, 
модел 330730 с рег. № СО 0157 АР – частна общинска 
собственост, на стойност 2100 лв. без вкл.ДДС. 
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на движимата 
вещ общинска собственост. 

 



 
 2 26.02.2013 29 1. Дава принципно съгласие за продажба на 172,00 кв.м. 

придаваеми в УПИ XIV-1561, 1922, кв.127 по плана на 
гр.Годеч на Тодор Александров Йосифов и Н-ци на Милан 
Георгиев Ботев. 
2. Възлага на Кмета на община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител на 172,00 кв.м. 
придаваеми в УПИ XIV-1561,1922, кв.127 по плана на 
гр.Годеч, която да бъде внесена за утвърждаване от ОбС 

 

2 26.02.2013 30 1. Определя дати за отбелязване на традиционния празник 
на града „Видовден” - 28 и 29 юни 2013 год. 
2. Във връзка с т.1 от настоящото решение, дава съгласие 
за отдаване под наем чрез конкурс с тайно наддаване на 
терен, представляващ паркинг от 800 кв.м. за поставяне на 
увеселителни атракционни съоръжения /паратропер, 
гондола, автоскутер, виенско колело и др./ и терен на пл. 
”Свобода” от 600 кв.м. за поставяне на  детски  люлки и 
батути, като възлага на Кмета правилното и 
законосъобразно изпълнение на процедурата 

 

2 26.02.2013 31 
1. ОбС упълномощава Кмета да подготви необходимите 
документи за кандидатставане с проект „Изготвяне на 
общински план за развитие 2014-2020 г.” по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ приоритетна ос I 
"Добро управление", под приоритет 1.3„Ефективна 
координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики", бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07. 

 



2. Общински съвет Годеч дава съгласие Община Годеч да 
кандидатства с проектно предложение „Изготвяне на 
общински план за развитие 2014-2020 г.” по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ 
3. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на община Годеч 2007-2013 година 

2 26.02.2013 32 1.  Упълномощава  Кмета  на  община Годеч -  Андрей 
Андреев  да  подготви необходимите документи за 
кандидатстване по 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 прана на 
град Годеч, с площ 2 980 кв.м. с построена двуетажна 
масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със 
застроена площ от 663 кв.м.” 
2. ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства  с 
проекта.  
3. Дейностите по изпълнение на проекта отговарят на 
Приоритет № 1 Физическа и информационна 
инфраструктура на Общинския план за развитие. 
4. Дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на 
енергийната ефективност при изпълнение на проекта 
отговарят на Общинската програма за енергийна 
ефективност на Община Годеч 

 

2 26.02.2013 33 1. Приема Отчет за работата на МКБППМН през 2012 
година. 
2. Приема План-програма за дейността на МКБППМН за 
2013 година 

 



2 26.02.2013 34 Допълва Решение № 141/06.12.2012 г. на Общински съвет 
– Годеч, както следва: 
„Недопустимите разходи по т.2 са разходите 
регламентирани в:  
1. Чл. 22  от НАРЕДБА № 24 от 29 юли 2008 г. на 
Министерство на земеделието и храните ЗА УСЛОВИЯТА 
И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.  
2. Чл. 24.  от НАРЕДБА № 25 от 29 ЮЛИ 2008 г. на 
Министерство на земеделието и храните ЗА УСЛОВИЯТА 
И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ 
УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 
2007 - 2013 г. 
3. Чл.20, ал.16 и ал.17 от НАРЕДБА № 32 от 12 
СЕПТЕМВРИ 2008 з. на Министерство на земеделието и 
храните ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДАЗАПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
ПОМЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 г. 

 

2 26.02.2013 35 I. Да се поправят допуснатите явни фактически 
грешки в Решение №143 по Протокол № 12 от 21.12.2012 

 



г. на ОбС –Годеч, а именно: 
1. В Приложения №1, №2 и №3, като грешката касаеща 
реда за град Годеч е допусната в определянето на 
данъчната оценка и промилите за град Годеч. 
2. В т.3 промилите за град Годеч вместо „3,20”  да се 
четат „1,7568”. 
3. В т.5 след думите „заплащат допълнително и”, 
промилите вместо „6” да се четат „5,1145”. 
4. II. Да се допусне предварително изпълнение на 
решението на основание чл.60 от АПК 

2 26.02.2013 36 Отпуска еднократна финансова помощ от общинския 
бюджет за 2013 година на абитуриенти - Випуск 2013 
година за участие в абитуриентски бал, както следва:  
      Цветан Методиев Евстатиев   - 400 лева 
                     Василена Божидарова Богомилова       - 200 лева 
                     Веселина Божидарова Богомилова       - 200 лева 
                      Николай Николаев Костов   - 100 лева 
                      Александър Валентинов Александров - 100 лева 

 

2 26.02.2013 37 Отказва отпускането през 2013 година на еднократна 
финансова помощ по подадени молби от граждани 

 

2 26.02.2013 38 Избира временна комисия за обсъждане промени в 
Наредба № 1 от 14.02.2008 год. за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Годеч, в 
състав: Председател:  
Коци Костадинов 
Членове: Крум Крумов, Владислав Василев, Иринка 
Иванова, Румен Станоев 
   

 



- 27.02.2013 39 Допуска изменение на действащия план за регулация на 
гр.Годеч в кв.138, като УПИ I - За обществено обслужване и 
озеленяване се раздели на два УПИ: УПИ I - За обществено 
обслужване и озеленяване и УПИ XVI - За озеленяване и се прокара 
нова улица от о.т.238 до о.т.238 б 

подписка 

- 27.02.2013 40 Общинският съвет – Годеч приема промени в Наредба №1 
от  14.02.2008 г. за определяне размера на местните 
данъци на територията на  община Годеч , считано от 
01.01.2013 г, както следва: 
1. Чл.15. (1) Размерът на данъка върху недвижимите 
жилищни имоти се определя в размер на 1 /едно/ на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот за 
физически лица за гр.Годеч и 2/две/ на хиляда за всички 
села в община Годеч. 
 2. Чл.15. (2) Размерът на данъка върху нежилищните 
недвижими имоти за физически лица, и жилищни и 
нежилищни имоти за юридически лица се определя в 
размер на  1 /едно/ на хиляда върху данъчната оценка на 
недвижимия имот за гр.Годеч и 2 /две/ на хиляда за всички 
села в община Годеч. 
3. Допуска предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60 от АПК 

подписка 

- 04.03.2013 41 Приема Доклад на междинна оценка на Общински план за 
развитие на община Годеч за периода 2008-2013 г 

подписка 

3 28.03.2013 42 1. Дава принципно съгласие за продажба на имот 
представляващ общинска частна собственост, а именно: 
УПИ ІІ-за обществено обслужване, в кв.35, с площ от 1860 
кв.м. по плана на гр.Годеч, общ.Годеч, обл.Софийска. 

 



2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител, която да бъде 
внесена в ОбС за утвърждаване 

3 28.03.2013 43 1. Дава принципно съгласие за продажба на имот 
представляващ общинска частна собственост, а именно: 
УПИ IV-училище, в кв.9, с площ от 1230 кв.м., заедно с 
построеното в него училище със ЗП от 156 кв.м. по плана 
на с.Равна, общ.Годеч, обл.Софийска 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител, която да бъде 
внесена в ОбС за утвърждаване 

 

3 28.03.2013 44 1. Дава принципно съгласие за продажба на имот 
представляващ общинска частна собственост, а именно: 
поземлен имот с площ от 6.301 дка, с начин на трайно 
ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, категория на 
земята X в местността „СКОК”, съставляващ № 060364 , в 
землището на гр.Годеч 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител, която да бъде 
внесена в ОбС за утвърждаване 

 

3 28.03.2013 45 1. Дава принципно съгласие за продажба на имот 
представляващ общинска частна собственост, а именно: 
поземлен имот с площ от 9.374 дка, с начин на трайно 
ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, категория на 
земята X, в местността „СКОК”, съставляващ № 060365 в 
землището на гр.Годеч 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител, която да бъде 

 



внесена в ОбС за утвърждаване 
3 28.03.2013 46 1. Дава принципно съгласие за продажба на имот 

представляващ общинска частна собственост, а именно: 
поземлен имот с площ от 5.215 дка, с начин на трайно 
ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, категория на 
земята VIII, в местността „ДОМА”, съставляващ № 004409  
в землището на с.Шума. 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител, която да бъде 
внесена в ОбС за утвърждаване 

 

3 28.03.2013 47 Приема отчета за изпълнение на краткосрочен план за 
действие по Общинска програма за управление 
дейностите с отпадъците на територията на община Годеч 
за 2012 година 

 

3 28.03.2013 48 I. Да се предоставят следните поземлени имоти в 
изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1 – 21 бр. 
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. на заявен имот, съгласно 
Наредба № 2  

 

3 28.03.2013 49 Дава съгласие за изменение на действащия план за 
регулация на град Годеч, в квартали 113, 114 и 122.  

 

3 28.03.2013 50 1.  Упълномощава Кмета на община Годеч да подготви  



необходимите документи за кандидатстване по проект 
„Подобряване на средата за живот чрез изграждане на 
улица с о.т. 238 – 238а – 238б в кв.138 по регулационния 
план на град Годеч”. 
2. ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства с 
проекта по мярка 322 - Обновяване и развитие на 
населените места. 
3. Дейностите по изпълнение на проекта отговарят на 
Приоритет №1 Физическа и информационна 
инфраструктура на Общинския план за развитие 

3 28.03.2013 51 1.  Упълномощава  Кмета  на  община Годеч  да  подготви 
необходимите документи за кандидатстване по проект 
„Външна сцена – експониране на местното културно 
наследство и подобряване на прилежащото пространство в 
кв.138, по плана на град Годеч”. 
2. Дава съгласие Община Годеч да кандидатства  с проекта  
3. Дейностите по изпълнение на проекта отговарят на 
Приоритет № 3: Развитие на устойчив туризъм и активно 
партньорство за разработване на региона на Западна Стара 
планина като атрактивна туристическа дестинация  на 
Общинския план за развитие 

 

3 28.03.2013 52 1. ОбС упълномощава Кмета на Община Годеч да 
подготви необходимите документи за кандидатстване с 
проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и 
контрол при реализацията на общински политики чрез 
прилагане на стратегически планове и програми в община 
Годеч” по Оперативна програма „Административен 
капацитет“, приоритетна ос I "Добро управление", 

 



подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на 
политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. 
2. ОбС подкрепя Кмета на Община Годеч, да кандидатства 
с проектното предложение  
3. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на община Годеч 2008-2013 г 

3 28.03.2013 53 Допълва т.2 на Решение № 145 от Протокол № 
12/21.12.2012 г. на Общински съвет – Годеч, като добавя 
следното: „За първите две години от договора наемната 
цена да бъде 500 лв. с ДДС 

 

3 28.03.2013 54 Отпуска еднократна финансова помощ от общинския 
бюджет за 2013 година, както следва:      
Валентина Борисова Герасимова  - 250 лева 
 Валентина Христова Панталеева      - 250 лева 

 

4 25.04.2013 55 Приема Годишен План за развитие на социалните услуги в 
община Годеч за 2013 г 

 

4 25.04.2013 56 Приема актуализация на “Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги 2013-2015 г. 

 

4 25.04.2013 57 Приема Общински план за защита при бедствия за 2013 
година 

 

4 25.04.2013 58 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба на имот представляващ общинска 
частна собственост, а именно: УПИ ІІ-за обществено 
обслужване, в кв.35, с площ от 1860 кв.м. по плана на 
гр.Годеч, на стойност 22 831 лв. 
2. Определя първоначална цена за провеждане на 

 



публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот по т.1 в размер на 23 000 лева. 

4 25.04.2013 59 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба на имот представляващ общинска 
частна собственост, а именно: УПИ  IV-училище, в кв.9, с 
площ от 1230 кв.м., заедно с построеното в него училище 
със ЗП от 156 кв.м. по плана на с.Равна, на стойност 
7 100,00 лева. 
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот по т.1 

 

4 25.04.2013 60 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба на имот представляващ общинска 
частна собственост, а именно: поземлен имот с площ от 
5.215 дка, с начин на трайно ползване ГОРА В 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, категория на земята VIII, в 
местността „ДОМА”, съставляващ №004409  в землището 
на с.Шума, на стойност 978,00 лева.  
2. Определя първоначална цена за провеждане на 
публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот по т.1 в размер на 5 250  лева.  

 

4 25.04.2013 61 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба на 172,00 кв.м. придаваеми в УПИ 
XIV-1561, 1922, кв.127 по плана на гр.Годеч на Тодор 
Александров Йосифов и Н-ци на Милан Георгиев Ботев на 
стойност 1 324 лева. 
2. Определя цена за продажба в размер на 1 324  лева. 
3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи 

 



договор за покупко-продажба със собствениците на УПИ 
XIV-1561, 1922,  в кв.127 по плана на гр.Годеч - Тодор 
Александров Йосифов и Н-ци на Милан Георгиев Ботев 

4 25.04.2013 62 I. Да се предоставят следните поземлени имоти в 
изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1 – 15 бр. 
II. 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. 
 Процедурата по предоставяне на земи от общинския 
поземлен фонд започва след внасяне на необходимата 
такса от Заявителя - 20.00 лв. на заявен имот, съгласно 
Наредба № 2  

 

4 25.04.2013 63 Одобрява проект за изменение на действащия план за 
регулация на град Годеч, в квартали 113, 114 и 122 

 

4 25.04.2013 64 Одобрява проект за изменение на  действащия план за 
регулация на град Годеч, в квартали 116 и 117 

 

4 25.04.2013 65 Допуска изменение на действащия план за регулация на 
с.Гинци в кв.25 като се намали тупик между осови точки 
97 и 96 и част от него се придаде към УПИ X-268 

 

4 25.04.2013 66 1. ОбС  дава съгласие Община Годеч да отдаде под наем 
имоти частна общинска собственост, чрез публично 
оповестен търг, а именно: едноетажна масивна сграда – 
Център за интеграция на възрастни хора с физически 
увреждания със застроена площ от 370 кв.м. и двуетажна 
масивна сграда – Посетителски център с разгъната площ 
от 220 кв.м, находящи се в УПИ І-за обществено 

 



обслужване в кв.44 по плана на гр.Годеч за здравни и 
социални дейности за задоволяване на съответните нужди 
на населението; 
2. ОбС упълномощава Кмета да проведе публично 
оповестен търг за отдаване под наем на гореописания имот 
за здравни и социални дейности за задоволяване на 
съответните нужди на населението, при следните условия: 
а/ имотите се отдават под наем със следното предназначение: „Дом 
за стари хора” и „Център за рехабилитация”; 
б/ имотите да се отдадат под наем за срок не по-дълъг от 10 години; 
в/ първоначална цена на публично оповестения търг е 500 лв. без 
ДДС 

4 25.04.2013 67 Одобрява задание и разрешава изработване на проект за 
ПУП-парцеларен план в землището на гр.Годеч с цел 
определяне на трасе и сервитутни зони за подземно 
електрозахранване на  ПИ 003670, което засяга ПИ 3417, 
3549, 6595 и 3670 

 

- 21.05.2013 68 1. ОбС дава съгласие за изработването на проект за Общ 
Устройствен План (ОУП) на Община Годеч и одобрява 
заданието по член 125 от ЗУТ, съгласно предложението на 
Кмета. 
2. Упълномощава Кмета да предприеме последващите 
съгласно Закона действия по възлагане изработването на 
проект на ОУП на Община Годеч. 
 

подписка 

5 28.05.2013 69 Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч 
и извънбюджетните фондове за първо тримесечие на 2013г 
 

 



5 28.05.2013 70 Приема актуализация на бюджета за 2013 г. 
в размер на 62 635 лв, разпределена по параграфи 

 

5 28.05.2013 71 Приема отчета за изпълнение бюджета на „СБАЛВБ-
Годеч”ЕООД за 2012 г 

 

5 28.05.2013 72 Приема актуализирания вариант на Общински план за 
развитие 2008 – 2013 г. на Община Годеч 

 

5 28.05.2013 73 1. Дава съгласие община Годеч да деактува 275 кв. м. от 
триетажна масивна сграда – училище, със ЗП 1160 кв.м. и 
РЗП 3480 кв.м., находяща се в недвижим имот, 
представляващ УПИ І – за училище, кв.64 по плана на гр. 
Годеч, целият с площ от 17 770 кв.м. актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 47; 
2. За деактувания имот да се състави акт за публична 
общинска собственост, като имота ще бъде използван за 
домашен социален патронаж 

 

5 28.05.2013 74 1.  Упълномощава Кмета  на  община Годеч да подготви 
необходимите документи за кандидатстване по проект 
„Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ 
„Проф.д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, 
публична общинска собственост -  находяща се в  УПИ I – 
за училище в кв.64 по плана на град Годеч”. 
2. ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства с 
проекта 

 

5 28.05.2013 75 1. Предоставя управлението на горските територии, 
общинска собственост на ТП ДГС  Годеч за срок до 
31.12.2018 година. 
2. Упълномощава Кмета да подпише договор за 

 



предоставяне и управление на горските територии, 
собственост на Община Годеч с Директора на ТП ДГС – 
Годеч. 
3. Във връзка с чл.181, ал.6 от Закона за горите, Кмета в 
тримесечен срок да внесе в ОбС Годеч проект за Наредба 
за реда за управление на горските територии – общинска 
собственост 

5 28.05.2013 76 Да се предоставят следните поземлени имоти в 
изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1 – 4 бр. 
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. 

 

5 28.05.2013 77 ОбС Годеч подкрепя изпълнението на проект “Оборудване 
и обзавеждане на Център за рехабилитация и интеграция 
на възрастни хора с увреждания в УПИ I - за обществено 
обслужване от кв. 44 по плана на гр. Годеч” без да се 
ангажира по никакъв начин с предоставяне на финансови 
средства по проекта.   

 

- 30.05.2013 78 Упълномощава Областния управител на Софийска област 
или Вр.И.Д. Областен управител на Софийска област, или 
упълномощено от него със Заповед за заместване лице, с 
правото да представлява Андрей Андреев - Кмет на 
Община Годеч, като гласува със съответния брой 
поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – София АД, 
които притежава Община Годеч, на 35-то извънредно 
Общо събрание на акционерите 

подписка 



6 27.06.2013 79 Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно 
управление на 3 помещения: офис №4, № 5 и сервизно 
помещение - публична общинска собственост с обща 
площ от 52,1 кв.м, на трети етаж в сградата, находяща се 
на ул.„Република” №1, построена в УПИ I-за общ.хранене, поща 
и клуб в кв.136 по действащия план на гр.Годеч, на Агенция 
по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” 
– София за нуждите на Дирекция „Бюро по труда” – 
гр.Своге, филиал Годеч за срок от 5 години 

 

6 27.06.2013 80 Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно  
управление на 4 помещения: офис № 6, № 7, № 8 и 
сервизно помещение -публична общинска собственост с 
обща площ от 84,00 кв.м., на трети етаж в сградата, 
находяща се на ул.„Република” № 1, построена в УПИ I-за 

общ.хранене,поща и клуб в кв.136 по действащия план на 
гр.Годеч, на Агенция за социално подпомагане, Дирекция 
„Социално подпомагане”-гр.Своге, ИРМ - гр.Годеч за срок 
от 5  години 

 

6 27.06.2013 81 1. Дава съгласие за продажба на поземлен имот с площ от 
5,559 дка, ЛИВАДА в местността „ГЮБЕЛЯ”, 
съставляващ № 001042 в землището на с.Гинци  
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка, която да бъде внесена в ОбС за 
утвърждаване 

 

6 27.06.2013 82 1. Дава съгласие за продажба имот на собствениците на 
законно построена сграда, а именно: недвижим имот, 
представляващ УПИ V-1, целият с площ от 1180 кв.м. в 
кв.1 по плана на в.з.„Додовица” 

 



2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка, която да бъде внесена в ОбС за 
утвърждаване 

6 27.06.2013 83 1.Утвърждава оценката за продажба на имот № 060364, с 
площ от 6,301 дка с НТП „Гора в земеделски земи” в 
местността „Скок”, Годеч, на стойност 13 390  лева.  
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот 

 

6 27.06.2013 84 1. Утвърждава оценката за продажба на имот № 060365, с 
площ от 9,374 дка с НТП „Гора в земеделски земи” – 
Годеч, на стойност 21 160  лева. 
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот 

 

6 27.06.2013 85 1. Утвърждава оценката за продажба на автомобил марка 
ГАЗ, модел 330730 с рег.№ СО0157АР на стойност 1 100 
лева без ДДС или 1320 лева с ДДС.  
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг  

 

6 27.06.2013 86 Да се предоставят следните поземлени имоти в 
изпълнение на задължението по §27, ал.2, т.1 – 5 бр. 

 

6 27.06.2013 87 1.  Упълномощава  Кмета  на  община Годеч да  подпише 
Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” –  
Разплащателна  агенция  в  размер  на 424 349,79 лева за 
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово 
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

 



23/322/00911 от 04.06.2013г. по мярка 322 за проект 
„Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез 
ремонт и обновяване на НЧ „Н. Й.Вапцаров – 1899” и 
изграждане на три броя детски площадки”, сключен 
между Община  Годеч  и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви 
необходимите документи за получаване на авансовото 
плащане по договора и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 

6 27.06.2013 88 Дава съгласие за изменение ПУП на град Годеч в квартал 
35, както следва: 
Изменя се регулацията на улица с о.т. № 274-275, като ширината на 
същата се намалява от 14,00 м. на 10,00 м.; 
Изменя се регулацията на УПИ ІІ-за обществено обслужване;  
Образува се нов терен за озеленяване между УПИ ІІ-за обществено 
обслужване и река „Нишава” с площ 360 кв.м 

 

6 27.06.2013 89  Упълномощава  Кмета  на  община да  подготви 
необходимите документи за кандидатстване по проектно 
предложение „Преустройство и ремонт на приземен етаж 
– Домашен социален патронаж със площ 275 кв.м. от 
триетажна масивна сграда – училище, със ЗП от 1160 кв.м. 
- публична общинска собственост -  находяща се в УПИ I–
за училище в кв.64 по плана на град Годеч. Закупуване на 
кухненско оборудване и лек автомобил за нуждите на  
домашен социален патронаж”.   
2. ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства с 
проектното предложение 

 



7 16.08.2013 90 Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и 
постоянните комисии за периода м.януари – м.юни 2013 г 

 

7 16.08.2013 91 Приема отчета за изпълнение на решенията приети от 
Общински съвет – Годеч за периода м.януари – м.юни 
2013 г, съгласно приложената справка 

 

7 16.08.2013 92 Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч 
и извънбюджетните фондове за второ тримесечие на 2013 
година 

 

7 16.08.2013 93 Приема актуализация на бюджета за 2013 година: 
І. В Приходната част на бюджета на община Годеч със 
сума в размер на 102 000 лв. 
ІІ. В Разходната част на бюджета на община Годеч със 
сума в размер на   30 000 лв. 

 

7 16.08.2013 94 Приема План за действие за устойчиво енергийно 
развитие 2011 – 2020 г.  на Община Годеч 

 

7 16.08.2013 95 Приема допълнение на Общински план за защита при 
бедствия за 2013 година, с Приложение № 11 - разчет за 
евакуация и разсредоточаване 

 

7 16.08.2013 96 Определя средногодишно ползване от общинските гори, 
както следва: 
 - 700 куб.м. стояща маса; 
 - 600 куб.м. лежаща маса 

 

7 16.08.2013 97 Приема ценоразпис за продажба на дървесина; за таксите, 
дължими при ползване на недървесни горски продукти и 
за паша на селскостопански животни в общински горски 
фонд 

 

7 16.08.2013 98 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба недвижим имот, представляващ 

 



УПИ V-1, целият с площ от 1180 кв.м. /без построената в 
имота сграда/ находящ се в кв.1 по плана на 
в.з.”Додовица”, гр.Годеч, обл.Софийска, на стойност 6 
500,00 /шест хиляди и петстотин/ лева.  

2. Определя цена за продажба в размер на 6 500,00 
/шест хиляди и петстотин/ лева.  
3. Упълномощава Кмета на Община Годеч да сключи 
договор за покупко-продажба със собственика на законно 
построената сграда Петър Нисторов Бакърджиев 

7 16.08.2013 99 1. Утвърждава оценката, изготвена от лицензиран 
оценител за продажба недвижим имот, представляващ 
общинска частна собственост, а именно: поземлен имот с 
площ от 5.559 /пет декара петстотин петдесет и девет 
кв.м./ дка, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, 
категория на земята VII /седма/, в местността „ГЮБЕЛЯ”, 
съставляващ № 001042 /хиляда и четиридесет и две/, в 
землището на с. Гинци с ЕКАТТЕ 14903, общ.Годеч, 
обл.Софийскана, на стойност 1700,00 /хиляда и 
седемстотин/ лева.  
2. Утвърдената цена да бъде първоначална за провеждане 
на публично оповестен търг за продажба на недвижимия 
имот 

 

7 16.08.2013 100 Одобрява Проект за ПУП - парцеларен план за 
техническата инфраструктура за обект: „Подземна 
кабелна линия 0.4kV за електроснабдяване на поземлен 
имот /ПИ/ №003670, засягащ ПИ с №3417, 3549, 6595 и 
3670 от землището на град Годеч 
 

 



7 16.08.2013 101 Дава съгласие за изменение ПУП на село Гинци в квартал 
7, като ПИ отреден за озеленяване се придаде към УПИ II-
466,87,88 - за обществено обслужване 

 

7 16.08.2013 102 Дава съгласие за изменение ПУП на град Годеч в квартал 
66, като към УПИ XIII-958 се придаде част от улица с о.т. 
255-258 с площ 65 кв.м., съгласно скица-проект 

 

7 16.08.2013 103 Упълномощава  Кмета  на  община Годеч да кандидатства 
с проект „Представяне на местното природно, културно и 
историческо наследство на община Годеч, обл.София, чрез 
прилагане на информационни технологии” по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г 

 

7 16.08.2013 104 1.  Упълномощава  Кмета да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие” – РА в размер на  3 256 лв. за 
обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане по договор за отпускане 
на финансова помощ № 23/321/01390 от 27 ноември 2012г. 
по мярка 321 за Проект „Реконструкция и изграждане на 
спортен комплекс в гр.Годеч” сключен между Община 
Годеч и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да подготви 
необходимите документи за Искане за финансиране на 
разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по 
договор № 23/321/01390 и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 
 

 



7 16.08.2013 105 ОбС дава съгласие за сформиране на една паралелка в 8 
клас с 33 ученици в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- 
гр.Годеч за учебната 2013/2014 година 

 

7 16.08.2013 106 ОбС дава съгласие за промяна в утвърдения план-прием и 
сформиране на една непрофилирана паралелка в 9 клас със 
завишен максимален норматив от 36 ученици в СОУ 
„Проф.д-р Асен Златаров” за учебната 2013/2014 г. 

 

7 16.08.2013 107 ОбС удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Реставрационни работи по църква „Св. Йоан Кръстител” 
– с.Голеш, благоустрояване на околно пространство и 
изграждане на достъпна среда”, съответстват на 
приоритетите на Общински план за развитие на Община 
Годеч 2008-2013 г, Приоритет 1: „Физическа и 
информационна структура; Опазване, обогатяване и 
социализиране на културно-историческото наследство и 
на културния и духовен живот” 

 

7 16.08.2013 108 Определя еднократно допълнително възнаграждение на 
Нели Петрова Ангелова – служител в звеното по чл.29а, 
ал.2 от ЗМСМА във връзка с цялостното подпомагане 
дейността на Общински съвет Годеч, в размер на 200,00 
лв. като средства да бъдат изплатени от Функция „ОбС” § 
02-00  „Други възнаграждения на персонала 

 

- 30.08.2013 109 1. ОбС дава съгласие Община Годеч да кандидатства с 
проект „„ООббззааввеежжддааннее  ннаа  ННаарроодднноо  ччииттааллиищщее  НН..ЙЙ..ВВааппццаарроовв  
––  11889999  гг..””,,  ггрр..ГГооддеечч  ппоо  ммяяррккаа  332211  „„ООссннооввннии    ууссллууггии    ззаа    
ннаассееллееннииееттоо  ии  ииккооннооммииккааттаа  вв  ссееллссккииттее  ррааййооннии””  оотт  ППРРССРР  
22000077––22001133  гг.. 

подписка 



Дейностите по проекта на Народно читалище 
“Н.Й.Вапцаров-1899г.” - гр.Годеч отговарят на 
приоритетите на Общинския план за развитие 

- 30.08.2013 110 Упълномощава Емил Кирилов Иванов – Областен 
управител на Софийска област или Вр.И.Д. Областен 
управител на Софийска област, или упълномощено от него 
със Заповед за заместване лице, с правото да представлява 
Андрей Неделчев Андреев - Кмет на Община Годеч, на 36-
тото извънредно Общо събрание на акционерите на 
УМБАЛ „Св. Анна”–София АД” 

подписка 

8 26.09.2013 111 Приема актуализация на бюджета за 2013 година 
със сумата в размер на 105 000 лв. 

 

8 26.09.2013 112 Приема отчета за изпълнение поименния списък за 
разпределение на целевата субсидия за капиталови 
разходи за първо шестмесечие на 2013 година 

 

8 26.09.2013 113 Приема изменение на поименния списък за разпределение 
на капиталовите разходи на Община Годеч за 2013 година 

 

8 26.09.2013 114 Приема: 
- Годишен план за ползване на дървесина за 2013 година; 
- График за продажба на стояща маса 

 

8 26.09.2013 115 Предоставя поземлени имоти в изпълнение на 
задължението по §27, ал.2, т.1 – 19 бр. 

 

8 26.09.2013 116 Допуска изработване на план за застрояване на ПИ № 
006939 в местност „Цикура”, землище Годеч, с цел 
промяна на предназначението на земеделска земя, като с 
ПУП–ПЗ се предвиди: обособяване на предимно 
промишлена устройствена зона, в обхват ограничен от 

 



границите на ПИ № 006939 и  ПИ се отреди за    „За 
птицеферма” 

8 26.09.2013 117 Допуска изменение на действащия план за регулация на 
с.Комщица, като границите на УПИ III-138 съвпаднат с 
границите на ПИ 138 и се заличи улица-тупик между о.т. 
108 и 109 

 

8 26.09.2013 118 Съгласува Петгодишен Бизнес план за развитието на 
дейността на „ВиК”ЕООД-София за периода 2014-2018 г. 

 

8 26.09.2013 119 Дава съгласие за изплащане на еднократно допълнително 
възнаграждение на Кмета на община Годеч – една брутна 
работна заплата 

 

8 26.09.2013 120 Дава съгласие за изплащане еднократно на допълнителни 
възнаграждения на заместник-кмета и кметските 
наместници, както следва: 
1. Заместник-кмет – 80% от брутната му работна заплата. 
2. Кметски наместници – по 300 лв. 

 

8 26.09.2013 121 Отпуска еднократна финансова помощ от общинския 
бюджет за 2013 година на Йордан Иванов Крумов – за 
лечение – 200,00 лева 

 

9 31.10.2013 122 1. Одобрява за отдаване под наем всички земеделски земи 
на територията на община Годеч със статут на общинска 
собственост. 
2. Одобрява цени за отдаване под наем на земеделски земи 
със статут на общинска собственост за 1 декар/годишно 
през стопанската 2013/2014 година 

 

9 31.10.2013 123 I. Предоставя поземлени имоти в изпълнение на 
задължението по §27, ал.2, т.1 – 15 бр. 

 



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 

9 31.10.2013 124 Одобрява задание и допуска изработване на ПУП – план за 
застрояване за поземлен имот №003391 в м.„Габров дол”, 
в землището на град Годеч, с цел промяна 
предназначението на земеделска земя, като с ПУП–план за 
застрояване се предвиди предимно производствена 
устройствена зона, в обхват ограничен от границите на ПИ 
№003391 и ПИ се отреди за строителство на кравеферма 

 

9 31.10.2013 125 Допуска изменение на действащия план за регулация на 
с.Лопушня в кв.2, като се създават нови УПИ ХI-170, ХII-170, 
XIII-170, XIV-170 и се изменя регулацията на УПИ I-22, II-
21,170, III-20, IV-19 и V-18, като границите на УПИ съвпаднат с 
границите на ПИ доколкото е допустимо съгласно ЗУТ и скица 
предложение. За целта се образува нова задънена улица с осови 
точки 1а-1б-1в-1г-1д 

 

9 31.10.2013 126 1. Да се учреди възмездно право на прокарване на 
отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, върху сервитутна ивица с дължина 
320,00 м, ширина 3 м. и площ 953 кв.м, през общински 

 



имоти – № 003417 с НТП „Гора в земеделски земи” и 
общински полски пътища с № 003549 и №006595, 
общинска собственост в землището на гр.Годеч, за 
преминаване на трасе на подземна кабелна линия 0,4 KV  
за електроснабдяване на ПИ № 003670 – гр.Годеч в полза 
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД. 
2. Утвърждава еднократна цена на правото на прокарване 
на отклонение от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, определена от комисията 
по чл.210 от ЗУТ в размер на 257,31 лв. за сервитута по т 1 
от настоящото решение. 
3. Възлага на Кмета на Община Годеч да издаде заповед 
по чл.193, ал.3 от ЗУТ, след заплащане на цената на 
учреденото право 

9 31.10.2013 127 Приема Общинска програма за закрила на детето  
9 31.10.2013 128 Приема: 

- Годишен план за ползване на дървесина за 2014 година; 
- Опис на комплектования лесосечен фонд за 2014 година; 
- Обем за продажба на стояща дървесина на корен от 
горски територии, общинска собственост през 2014 година  
-  до 723 куб.м 

 

9 31.10.2013 129 ОбС подкрепя изпълнението на проект „Разширяване 
дейността на мобилен център за бизнес услуги в община 
Годеч”, с който НСМСБ кандидатства за финансиране по 
мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони, 
т.к е в обществен интерес и отговаря на първата 
стратегическа цел на Общинския план за развитие, а 
именно: „Подобряване на икономическото благосъстояние 

 



и качеството на живота за широки обществени слоеве, 
повишаване на заетостта и постигане на социална 
интеграция и задоволително образователно ниво" и 
Приоритет 1 „Подобряване на физическата и 
информационна инфраструктура" без да се ангажира по 
никакъв начин с предоставяне на финансови средства за 
проекта. 

10 28.11.2013 130 Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч 
и извънбюджетните фондове за трето тримесечие на 2013г 

 

10 28.11.2013 131 Приема актуализация на бюджета за 2013 г. 
със сумата 18 500 лв 

 

10 28.11.2013 132 Дава съгласие за продажба на 233 кв.м. придаваеми към 
УПИ І-за промишленост, складове и трафопост в кв.103 по плана на 
гр.Годеч на „Ком” ЕООД.  
2. Възлага на Кмета на Община Годеч изготвянето на 
пазарна оценка от лицензиран оценител 

 

10 28.11.2013 133 Дава съгласие за изменение на ПУП /план за регулация/ на 
вилна зона Додовица, град Годеч в квартал 5, като се 
измени улица с о.т. № 15, 16 и 77 и УПИ ХVІІ-7 и ХVІІІ-7 
от кв.5 с цел запазване на съществуващ на място път 

 

10 28.11.2013 134 Допуска изменение на действащия план за регулация на 
град Годеч в квартал 72, като се измени регулацията на 
улица с о.т. №231а-231б така, че същата се продължи до 
о.т. №231в /нова/ и се измени регулацията на УПИ ІІІ-
972,973, ІV-974 и V-975 с цел предстоящото строителство 
на стадион и спортна зала в УПИ VІ-спортна зала и озеленяване и 
осигуряване на достъп до същия 

 



10 28.11.2013 135 Прекратява дейността на временната комисия за 
обсъждане, изменение и допълнение на Наредба № 1 от 
14.02.2008 г. 

 

- 12.12.2013 136 Дава съгласие Кмета 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” 

подписка 

11 27.12.2013 137 Приема изменение и допълнение на Наредба №1 от 
14.02.2008 год. за определяне на местните данъци на 
територията на Община Годеч 

 

11 27.12.2013 138 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 – цени публикуване обяви във в-к 
„Годеч днес” 

 

11 27.12.2013 139 Одобрява план-сметка за  разходите за такса битови 
отпадъци з 2014 г. 

 

11 27.12.2013 140 Приема цените на общинските помещения, терени и 
жилища еднократно да останат непроменени, независимо 
от процентното увеличение на минималната РЗ 

 

11 27.12.2013 141 Да се предоставят поземлени имоти в изпълнение на 
задължението по §27, ал.2, т.1 – 6 бр. 

 

11 27.12.2013 142 Упълномощава Кмета да  подпише Запис на заповед в 
полза на ДФ „Земеделие” – РА в размер на 79 581,70 лева 

 



 
 
 

за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово 
плащане по ДОФП № 46/3/3210445 от 16.12.2013 г. по 
мярка 321 на ПРСР за Проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на административна сграда” 


