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П Р О Т О К О Л  
 
на комисия назначена със Заповед № РД-60/31.01.2022 г., на основание на чл.44, ал.2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

 
     Днес  10.03.2022 година в изпълнение на Заповед № РД-60/31.01.2022 г. на г-жа Надя 
Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. 
на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори 
за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената 
комисия в състав: 
 
Председател:   
инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП   
и  
Членове:  
1. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД;   
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД; 
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП; 
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-
02/04.01.2022 г.  
 
        Извърши проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи по сключени договори за наем на 
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд . 
        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 „Официална справка за всички регистрирани към 01.02.2022 г. в Интегрираната 
информационна система на БАБХ животновъдни обекти, собственици или ползватели на 
регистрирани животновъдни обекти  и пасищни селскостопански животни в 
животновъдните обекти”, утвърдена със Заповед № РД11-260/21.02.2022 г. на 
изпълнителния директор на БАБХ и публикувана на официалната интернет страница на 
БАБХ., обобщена в приложение 1 към настоящия протокол.  
       Бяха проверени 72 броя наематели на ПМЛ от ОФП съгласно чл. 37м от ЗСПЗЗ, 
описани в приложение 2 към протокола; 
        Комисията състави таблица – справка – площи по договори на животновъди – 2022 г. 
с приравнена площ към VIII-X категория, приложение № 3 към протокола. 
        В приложение 4 към протокола комисията изчисли наети и полагаеми площи и 
процентни съотношения. 
 



       Долуописаните наематели не фигурират в официалната справка на БАБХ утвърдена 
със Заповед № РД11-260/21.02.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ. Това наложи 
комисията да извърши допълнителна проверка в информационната системата RegiX на 
Министерство на Земеделието, храните и горите към 01.02.2022 г. На основание на 
справките, неразделна част от протокола  и приложените допълнителни документи 
комисията прие, че наемателите притежават или са ползватели на животновъдни обекти с 
регистрирани пасищни животни. Наемателите са както следва: 
  

- Александър Славейков Александров с жив. обект 2240-0068 – гр. Годеч; 
- Ангел Лефтеров Ангелов с жив. обект 2254В-0027 – с. Ропот; 
- Борислав Михайлов Трайков с жив. обект 2253-0020 – с. Туден; 
- Георги Иванов Георгиев с жив. обект 2240-0444 – гр. Годеч; 
- Димитър Борисов Митов с жив. обект 2255-0082 – с. Комщица; 
- Евдокия Крумова Стоянова с жив. обект 2250-0172 – с. Гинци, Петрохан; 
- „Илиян 2016” ЕООД с жив. обект 2250-0176 – с. Гинци, Петрохан; 
- Илиян Томалилов Петков  с жив. обект 2250-0171 с. Гинци, Петрохан; 
- Катерина Петрова Петкова с жив. обект 2250-0173 с. Гинци, Петрохан; 
- Кирил Младенов Йорданов с жив. обект № 2255-0038, село Комщица; 
- „Марио 2016” ЕООД с жив. обект 2250-0174 с. Гинци, Петрохан; 
- Марио Илианов Петков с жив. обект 2250-0170 с. Гинци, Петрохан; 
- Павлин Владимиров Антонов с жив. обект 2250-0047 с. Гинци; 
- „Съни – К” ЕООД с жив. обект 2250-0175 с. Гинци, Петрохан; 
- Татяна Аспарухова Костадинова с жив. обект 2254А-0021 с. Връдловци; 
- Тинка Михайлова Миланова с жив. обект 2251-0007 с. Бракьовци. 

         За гореописаните наематели беше взето решение да се използва справката към 
01.02.2022 г. от информационната системата RegiX на Министерство на Земеделието, 
храните и горите, на базата на която да се ревизират договорите за спазване на условията 
на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
         В резултат на извършената проверка комисията установи, че сключените договори с 
шест наематели следва да се изменят, съгласно чл. 37м, ал. 4, т.1 от ЗСПЗЗ, като площта се 
определи в съответствие с процентното намаление на броя на животните. При тях 
надвишението е по-голямо от 30%. Комисията също така установи и един наемател,  който 
има данъчни задължения към Община Годеч и не отговаря на условията на чл. 37и, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, а именно неплатени задължения по Закона за местните данъци и такси за 2020г. 
и  2021 г. – Приложение 5, неразделна част от настоящия протокол и приложена справка 
за неплатени задължения от 09.03.2022 г.  
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