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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 
 
 
УТВЪРДИЛ:   /  п/ 
НАДЯ СОТИРОВА 
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
/Упълномощена със Заповед №477/18.11.2019 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 25.02.2021 г. в изпълнение на Заповед №47/02.02.2021 г. на г-жа Надя Сотирова 
-   зам.-кмет на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл.37и, ал.4, 7 и 9 от 
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, по 
сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд,  
назначената комисия в състав: 
 
Председател:  
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в Дирекция „АОФСД“. 
Членове: 

1. инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП”; 
2. Анелия Арахангелова Илкова-Асенова – старши експерт в дирекция „ТУЕП”. 

 
завърши  процедурата по проверка на условията на чл.37и, ал.4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ, по сключени 
договори за наем на пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от общнския поземлен фонд /ОПФ/ в 
Община Годеч. 

След проверка в регистъра на договорите и пп „Информационна система“ се състави 
списък на наемателите на ПМЛ от ОПФ, подлежащи на проверка. Броя и вида, на 
регистрираните от всеки наемател, пасищни селскостопански животни бяха определени 
съгласно „Справката за всички регистрирани към 01.02.2021г. животновъдни обекти със 
собственици или ползватели и пасищни селскостопански животни“, утвърдена със заповед 
РД11-282 от 09.02.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ . 

След съпоставка на наетите площи „пасища, мери и ливади“ и регистрираните 
„пасищни селскостопански животни“ и проверка в пп „Матеус“ за просрочени задължения 
по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, за всеки наемател, комисията установи 
следното, отразено в Прилложения №1 до №4 към настоящия протокол: 
 

1. Брой наематели на ПМЛ от ОПФ, подлежащи на проверка , съгласно чл.37м от 
ЗСПЗЗ – 83 бр. –  Приложение 1. 

2. Таблица на съпоставка между полагаемите се площи, съгласно условията на 
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ  и вече наетите площи, за всеки наемател  – Приложение 2. 
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3. Списък на наемателите, надвишили полагаемия лимит, съгласно чл.37и, ал.4 от 
ЗСПЗЗ и надвишението е по-голямо от 30%  – 3 бр. –  Приложение 3. 

4. Списък на наемателите, нарушили условията на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ – 
просрочени и непогасени задължения по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 
за 2020 и по-ранни години – 16 бр. – Приложение 4. 

5. При всички останали наематели от Приложение 1  е спазена нормата на чл.37и, 
ал.4, от ЗСПЗЗ.  и наемателите нямат просрочени задължения по ЗМДТ.  

 
Дата: 25.02.2021 год. 
 
 
 
 
Комисия: 
 
 
Председател:  ………п…………. 
                               / Георги Стефанов / 
 
Членове: 
                      …………п…………. ………п………….    
                     /инж. Ангел Ангелов/                                                     / Анелия Илкова-Асенова / 
 
 
 


