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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 
 
 
                                                                                                                     

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 14.02.2018 г. се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 36 от 
01.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч в състав: 

  
Председател: Георги Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД  
и 
Членове: 

1. Емилия Николова – старши експерт в дирекция ТУЕП 
2. Теодора Василева – старши счетоводител в дирекция АОФСД 

 
В изпълнение на поставената задача във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ, комисията 

извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи на сключените договори за наем, между Община Годеч и 
наемателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. 

При изпълнението на задачата комисията извърши проверка на всички действащи 
многогодишни договори за наем, сключени между Община Годеч и наемателите, както и 
изготвената и представена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 
февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ: 

1. животновъдни обекти; 
2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 
3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 

Справката е утвърдена със заповед № РД-11-238/07.02.2018 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ и е публикувана на Интернет страницата на агенцията. 
 

При извършване на проверката, комисията установи, че: 
 

Посочените в Таблица 1 договори следва да бъдат прекратени поради това, че не 
отговарят на условията, визирани в разпоредбата на чл. 37м, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ, а именно: 
в публикуваната официална справка на Интернет страницата на БАБХ за всички 
регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна 
система на БАБХ не се съдържат данни за регистрирани животновъдни обекти, както и за 
пасищни селскостопански животни. 

                                                                                                                         Таблица № 1 
Договор № Отдадена под наем площ по 

договор 
Наемател 

2414/11.05.2015 г. 321,973 дка Антоанета Николова Пехлева 
2788/06.10.2016 г. 67,345 дка  ЕТ ,,Ардис-Александър Сергиев” 
2898/29.08.2017 г. 258,203 дка  ,,Си Ем Си Груп” ЕООД 
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Посочените в Таблица 2 договори следва да бъдат изменении (анексирани) по реда на 
чл. 37м, ал. 4, т. 1, като бъдат приведени в съответствие с условията, посочени в чл. 37и, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

                                                                                                                          Таблица № 2 
Договор № Дка. по 

договор 
Дка. по 
договор 

приравнени 
към 8-10  

категория 

Наемател Регистирани 
животински 
единици към 
01.02.2018 г. 

Полагаща 
се площ, 
съгл. чл. 
37и, ал. 4 
от ЗСПЗЗ 

приравнени 
към 8-10 к-

я 
2454/25.05.2015 г. 87,950 88 дка Димитър Василев 

Димитров 
1 ЖЕ 30 дка 

2453/25.05.2015 г. 109,212  
462 дка 

 
Иван Кирилов 

Иванов 

 
4,5 ЖЕ 

 
153 дка 2727/09.05.2016 г. 268,500 

2934/01.09.2017 г. 20,207 
2439/15.05.2015 г. 100,727 190 дка Михаил Радев 

Станев 
2 ЖЕ 80 дка 

 
 
Освободените имоти от прекратените и анексирани договори следва да бъдат 

включени в процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.  
. 

       Комисията приключи своята работа  с подписване и предаване на протокола. 
 
 
 
                                              Председател: …………… /п/ ……………... 
                                                                               /Георги Стефанов/ 
 
 
 

                               Членове: ……………… /п/ ………………… 
                                                        /Емилия Николова/ 
 
                                                  
 
                                                 ……………… /п/ ………………… 
                                                        /Теодора Василева/ 
 
 
 

                                                                        
                     


