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З А П О В Е Д 

№ РД - 147 

гр. Годеч, 13.04.2022 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
I. Сформирам общинска комисия в състав: 

Председател:  Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ 

Членове: 

1. Теодора Василева-ст. експерт в дирекция СДОКМДТ; 

2. Красимир Методиев-гл. специалист в дирекция ТУЕП; 

3. Ангелина Костадинова-гл. специалист в дирекция ТУЕП; 

4. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище; 

Резервни членове: 

инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП 

Надя Станкова-ст. експерт в дирекция ТУЕП 

 
II. Задачи за изпълнение:  

 
2.1. Комисията да извърши проверки на територията на с. Туден и с. Разбоище, 

община Годеч, относно установяването на факти и обстоятелства от значение за 

задълженията за местни данъци и такси и спазване на задълженията на данъчно 

задължените лица за деклариране на недвижими имоти, съгласно нормите определени в 

Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 

Наредба №2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Годеч.  

 

2.2. При необходимост за изпълнението на настоящата заповед комисията може да 

потърси съдействие от РУ на МВР - гр. Годеч. 

 



 

 2.3. При извършване на проверките да се съставят протоколи, съгласно чл. 50 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

 2.4. При установяване на факти и обстоятелства, които са в нарушение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, Закона за местните данъци и такси и Наредба №2 от 

29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Годеч, определените служители в моя заповед №432/01.11.2018 г. 

с права и задължения като орган по приходите и публичен изпълнител и за издаване на 

наказателни постановления, да предприемат съответните законови действия в рамките на 

своите правомощия и компетентност.  

 

 2.5. Резултатите от извършените проверки и предприетите последващи действия да 

бъдат обективизирани в доклад, който да ми бъде предоставен.  

 

 III. Срок за изпълнение: до 20 май 2022 г. 

        IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за  

изпълнение. 

       V. Копие на настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР-гр. 

Годеч. 

  VI. Настоящата заповед да се постави на информационните табла пред сградата на 

общинската администрация и кметството в с. Туден и да се публикува на официалната 

интернет страница на Община Годеч https://www.godech.bg. 

 

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова-заместник-кмет 

на Община Годеч.   
                                                                                                                                                                                        
 

                              
      
                                                                                                                                 
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ       

 

 

            
 


