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З А П О В Е Д 

№ РД-322 от 31.08.2022 г.  

за изменение на Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. 
След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 16 август 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 и след 
установена явна фактическа грешка в таблицата с имотите, относно предложената от 
участника крайна цена за поземлени имоти пореден номер 24 и 25 от таблицата с 
поземлените имоти, описани в т. 1 от Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. 
 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Изменям Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. за сключване на договор за отдаване под наем 
на поземлени имоти - общинска собственост със спечелилият участник - АЛЕКСАНДЪР 
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ с ЕГН ******, адрес: гр. Годеч, община Годеч, кв. ***********, 
както следва: 
 
1.1. В таблицата с имотите в т. 1 от Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. описаните два 
поземлени имота с пореден номер 24 и 25 и предложената крайна цена 
 
 

 
да се четат по следния начин: 
 
 

 
 

2. Останалите точки от Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. не се изменят. 
 

№ 
по 
ред 

Землище ПИ с 
идентификатор 
от АГКК 

№ на 
имот 

НТП Местност К-я Площ 
дка 

Крайна 
цена 
лв. 

24. ГОДЕЧ 15309.6.462 4473 Пасище, мера СЕЛИЩЕ X 11,312 162,81 

25. ГОДЕЧ 15309.6.394 4488 Пасище, мера КЛОКОТИШ X 2,654 599,30 

№ 
по 
ред 

Землище ПИ с 
идентификатор 
от АГКК 

№ на 
имот 

НТП Местност К-я Площ 
дка 

Крайна 
цена 
лв. 

24. ГОДЕЧ 15309.6.462 4473 Пасище, мера СЕЛИЩЕ X 11,312 679,68 

25. ГОДЕЧ 15309.6.394 4488 Пасище, мера КЛОКОТИШ X 2,654 162,81 



 
3. 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.  
 
4. Възлагам на Георги Стефанов - ст. експерт в дирекция АОФСД в Община Годеч 
публикуването на настоящата заповед на официалната интернет страница на Община Годеч. 
 
5. 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 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

/Съгласно Заповед №РД-295/15.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч/ 


