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З А П О В Е Д 

№ РД-59 / 27.02.2023 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 6, 
т. 4 и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 99 и чл. 
100 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и във връзка с Решения  №6 и №7 от 31.01.2023 г. на Общински 
съвет -Годеч 

 
І. О Т К Р И В А М: 

Процедура за отдаване под наем, считано от 01.10.2023 г. за индивидуално ползване 
на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 
цена, определена по пазарен механизъм. 

 
Условия на процедурата:  
В процедурата могат да участват собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ на територията на община Годеч, съобразно броя и вида 
на регистрираните животни, които нямат данъчни задължения, както и задължения към 
Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за 
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

Правоимащите лица подават заявление по образец от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. 
включително в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1. 

Общински пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията 
на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г.  

 
         За провеждане на процедурата  

 
ІІ. Н А З Н А Ч А В А М: 

 
Комисия в състав: 
 
Председател: инж. Ангел Радков Ангелов-директор на дирекция ТУЕП  
и 
Членове: Огнян Любенов Ненчев-юрист, външен консултант на Община Годеч, 
съгласно договор № Д-04 от 05.01.2023 г. 
    Георги Ангелов Стефанов-старши експерт в дирекция АОФСД 
                 Надя Симеонова Станкова-старши експерт в дирекция ТУЕП 
                 Ани Йорданова Аспарухова-старши експерт в дирекция СДОКМДТ 



 
Резервни членове:    
Красимир Владимиров Методиев- гл. специалист в дирекция ТУЕП 
Ангелина Светославова Костадинова-гл. специалист дирекция ТУЕП 

 
Със задача: Комисията да извърши разпределение на пасищата, мерите и 

ливадите от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37и от Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи, по списък Приложение №2, одобрен с Решение 
№7/31.01.2023 г. на Общински съвет-Годеч, като състави протокол в срок до 01.05.2023 
година.  
 
 Във връзка с настоящата заповед да се изготви обява на основание чл. 37и, ал. 3 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, която да се публикува на 
официалната интернет страница на община Годеч, да се постави на видно място в сградата 
на община Годеч и пред кметствата по населени места в срок до 01.03.2023 г. 
 
 
  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор 
на дирекция ТУЕП.  
 
 
 
 
 
НАДЯ  СОТИРОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
Оправомощена със заповед №477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч 


