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З А П О В Е Д 

 
№ 96/15.02.2019 г. 

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 07.02.2019 г. на комисия, 
назначена със заповед №42/04.02.2019 г. на зам.-кмета на Община Годеч 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
I. На основание чл. 37м, ал. 4, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи прекратявам едностранно долуописаният договор за наем на 
земеделска земя, по който община Годеч е наемодател, считано от 15.02.2019 г., тъй като 
не отговаря на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, а именно: 
 

Договор №/дата Отдадена 
под наем 
площ по 
договор 

Наемател 

2467/27.05.2015 г. 20,180 дка Благой Димитров Несторов 

 
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка със 

заповед №42/04.02.2019 г. на зам.-кмета на община Годеч бе извършена проверка от 
назначената комисия на всички действащи договори за наем, съдържащи имоти с начин на 
трайно ползване пасища, мери и ливади, за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ. При изпълнението на задачата комисията извърши проверка на всички действащи  
договори за наем, сключени между Община Годеч и наемателите, като данните за 
животновъдните обекти са съпоставени с тези, обявени в изготвената и предоставена от 
БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на 2019 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-11-270/05.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ и е публикувана на интернет страницата на агенцията. 
 
Проверката по спазване на условията по чл.37и, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи е обективирана в протокол от назначената комисия от 
07.02.2019 г., който е публикуван на интернет страницата на община Годеч. 



 Наемателят по гореописаният договор следва да преустанови ползването на 
имотите, предоставено с договора в 7 /седем/ дневен срок от получаване на 
уведомленията.  

Финансовите отношения между Община Годеч и гореописаният наемател ще се 
уредят по реда, предвиден в договорите, сключени между тях. 

Освободените имоти от прекратените договори, след решение на Общински съвет –
Годеч, да се включат в списъка с всички свободни пасища, мери и ливади съгл. чл. 37и, ал. 
3 от ЗСПЗЗ, които да бъдат обявени до 01.03.2019 г.  

 
II. Възлагам на Емилия Николова-ст. експерт в дирекция ТУЕП изготвянето и 

изпращането на уведомления до наемателят за едностранно прекратяване на договора. 
Възлагам на Георги Стефанов-старши експерт „Системен администратор” 

публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на Община Годеч. 
 
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица. 
 
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично. 
 

 
 
 
 
 
 
НАДЯ  СОТИРОВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
/Упълномощена със Заповед № 22 от 14.01.2016 г. на Кмета на Община Годеч/ 
 
 
 
 
 

 
 
 


