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З А П О В Е Д 

№ РД-24  
гр. Годеч, 13.01.2022 г. 

След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 05 януари 2022 г. 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с 
начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –общинска частна и публична собственост, 
в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 
от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, 
управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

           1. Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска 
собственост, посочени в таблицата по-долу в настоящата заповед със спечелилият участник 
БИСЕР КРЪСТАНЧОВ СИМЕОНОВ,  ЕГН:***********, адрес: гр. Годеч, община Годеч, 
ул. *************** 

 

     Достигната цена от публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
горепосочените имоти е в размер на 462.86 лева /четиристотин шестдесет и два лева и 
осемдесет и шест стотинки/ за 25.523 дка /двадесет и пет декара и петстотин двадесет и 
три кв. м./. 
 

2. Срокът за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящата заповед е 1 /една/ 
стопанска година -стопанската 2021/2022 година.    

 
 
 
 

№ 
по 

ред 
Землище 

ПИ с 
идентификатор 

от АГКК 

№ на 
имот НТП Местност К-я Площ 

дка 
Крайна 
цена лв. 

1. ГОДЕЧ 15309.31.72 1908 Пасище, мера БРЕСКЕ 5 1.834 32.51 

2. ГОДЕЧ 15309.21.505 5505 Пасище, мера СТОЙКИНЦИ 5 0.531 8.97 

3. ГОДЕЧ 15309.141.13 470 Пасище, мера ДОМА 8 1.192 22.88 

4. ГОДЕЧ 15309.31.74 1906 Пасище, мера КРУШЕ 5 2.251 40.77 

5. ГОДЕЧ 15309.19.102 4102 Пасище, мера МАРКОВ ДОЛ 5 5.608 99.12 

6. ГОДЕЧ 15309.31.793 1793 Пасище, мера УЙКОВ ТРЪН V 3.491 62.37 

7. ТУДЕН 73417.1.74 1074 Пасище с храсти КОЧИН ЗАВОЙ 9 4.298 74.47 

8. ТУДЕН 73417.7.189 7189 Ливада ПАДИНА 5 3.892 73.38 

9. ТУДЕН 73417.13.310 13310 Ливада ДОБРОДОЛ 5 2.426 48.39 

         



 
3. След изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед, на основание чл. 97, ал. 

1 и ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на община Годеч, участникът, посочен в т. 1 от 
настоящата заповед е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да подпише договор за наем и 
извърши плащане по него. Ако не бъдат извършени гореописаните действия в посочения срок 
се счита, че участникът се отказва от сключване на договор. В този случай внесеният от него 
депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може 
да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място. 
 

Настоящата заповед да се обяви на публично място в сградата на Община Годеч, да се 
публикува на официалната интернет страница на община Годеч и да се уведоми участника, 
посочен в т. 1 от настоящата заповед.  

 
 Възлагам на Георги Стефанов - ст. експерт в дирекция АОФСД в Община Годеч 
публикуването на настоящата заповед на официалната интернет страница на Община Годеч. 
 
 Възлагам на инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП изпълнението на 
настоящата заповед. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 

 Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

 

 

НАДЯ СОТИРОВА 

ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

/Оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ 


