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З А П О В Е Д 

№ 452 

гр. Годеч, 01.11.2019 г. 

След като утвърдих протокола от проведения на 22 октомври 2019 г. публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние , съгласно 

чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание 

чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1 

и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, Наредба 

№8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и в изпълнение на Решение № 58/21.06.2019 г.  на Общински съвет – Годеч, както 

и Заповед 396/03.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Годеч за провеждането на търга, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1.  Да се сключи договор за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно 

ползване пасища, мери и ливади, посочени в таблицата по-долу в настоящата заповед със 

спечелилият ги участник- „КОММЕРС ШИППИНГ” ЕООД, ЕИК*********, седалище и 

адрес на управление: ********************************************* управител 

Милен Томчов Тасев, упълномощени с пълномощно 

************************************************************************* 

№ 

по 

ред 

Землище Имот № 

Имот № от 

КВС 

/предходен 

план/ 

НТП Местност К-я 
Площ 

дка. 

Крайна 

цена 

лв. 

1. ВРЪДЛОВЦИ 12320.17.26 26 Ливада БЪРДАРИЦА V 2,781 55,82 

2. ВРЪДЛОВЦИ 12320.14.585 585 Ливада ГЛОЖИЕ X 12,543 251,46 

3. ВРЪДЛОВЦИ 12320.14.590 590 Ливада ПРОГОН X 10,108 202,11 

4. ВРЪДЛОВЦИ 12320.14.591 591 Ливада СЛОГ X 3,962 61,63 

5. ВЪРБНИЦА 12770.1.99 1099 Ливада СТУБЕЛ VII 3,675 56,76 

6. ВЪРБНИЦА 12770.2.58 2058 Пасище, мера ЗМИЯНЕЦ VI 1,999 51,00 

7. ВЪРБНИЦА 12770.8.36 8036 Ливада ЧАРДАК VI 35,944 557,44 

8. ВЪРБНИЦА 12770.50.208 50208 Ливада КАМИК V 3,635 56,36 

9. КАЛЕНОВЦИ 35345.12.145 12145 Пасище, мера 
ПОПОВО 
БРАНИЩЕ 

VII 33,042 667,50 

10. МУРГАШ 49334.2.375 2375 Пасище, мера 
ЦЪРКВЕНА 
ПАДИНА 

X 21,423 332,27 

11. МУРГАШ 49334.29.530 2530 Пасище, мера 
ЦЪРКВЕНА 
ПАДИНА 

X 18,015 279,19 

12. МУРГАШ 49334.2.563 2546 Пасище, мера 
ЦЪРКВЕНА 

ПАДИНА 
X 545,717 8464,17 

13. МУРГАШ 49334.31.279 3279 Ливада МИИН ВЪРТОП X 9,553 191,55 

14. МУРГАШ 49334.4.21 4021 Пасище, мера КИТКА X 283,576 3463,41 
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Достигната цена от публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

горепосочените имоти е в размер на 14 690,67 лева /четиринадесет хиляди шестстотин и 

деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/ за общо 985,973 /деветстотин осемдесет и 

пет декара и деветстотин седемдесет и три кв. м./  дка. 
2. Срокът за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящата заповед е за 

стопанската  2019/2020 година /от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г./ 

3. След изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед, на основание чл. 94, ал. 

1 от Наредба №8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет-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 упълномощено 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, както и да се уведоми 

участника, посочен в заповедта.  

 

 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 АПК пред Административен съд-София 

област в 14-дневен срок от получаването й. 

 

 

 

 

НАДЯ СОТИРОВА 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 


