
  

 
 
 
                                                       Утвърждавам:   
                                                               ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ  
                                                               ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
                                                               Съгласно Заповед №800/07.06.2017 г.       

 
 

ПРОТОКОЛ            
 от проведено заседание на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и 

по чл. 119, ал. 5 от  НРПУРОИ      
 
 
 
           На 08.06.; 09.06 и 12.06.2017 г. в Заседателната зала на Община Своге, на 
основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, се събра комисия, назначена със Заповед №352/16.03.2017 г. на Кмета 
на Община Своге, в състав:                                                                                                                
            
           Председател: Даниела Дакова – Секретар на Община Своге 
           
           Членове: 1. Мария Владимирова – Директор на Дирекция ПАО; 
                           2. Десислава Димитрова – Ст. юрисконсулт; 

   3. Биляна Грозданова –  Главен специалист „счетоводител“;  
                           4. Симона Симеонова – Мл. експерт УС;      
                           5. Владислава Илиева – Главен специалист “счетоводител“,                                                                  
            Комисията се събра със задача, да разгледа жалба с вх. №Ж-2/01.06.2017 г. от 
Валя Стоянова Семкова, в качеството й на управител на „Семи груп“ ЕООД, „Семекс“ 
ЕООД и представител на „Ланд лес“ ЕООД, подадена в 14-дневния срок за възражения, 
относно Протокол от проведено на 18.05.2017 г. заседание на комисията по чл. 37и, ал. 
6 от ЗСПЗЗ и чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ, както и да изслуша г-жа Даниела Дакова – 
Секретар на Община Своге и председател на комисията, относно проведените срещи с 
животновъди, притежаващи животновъдни обекти на територията на община Своге, на 
които са присъствали съвместно с г-н Георги Петков – зам. кмет на Община Своге. 
 За да бъдат удовлетворени в по – голяма част от исканията и да се пристъпи към 
сключване на договори за отдаване под наем на земи съгласно чл. 37и, ал. 1 – ал. 12 от 
ЗСПЗЗ, комисията предлага: 
 Да се уважат заявленията, подадени от животновъди, притежаващи 
животновъдни обекти на територията на община Своге до 10.03.2017 г., за всички 
имоти, свободни от 01.10.2017 г.  

До 20.07.2017 г., да бъдат сключени договори за наем на земеделски земи за 
срок от 5 стопански години по реда на чл.37и, ал. 1 – ал. 12 от ЗСПЗЗ /без търг или 
конкурс/. Имотите от неподписаните в този срок договори, да бъдат включени за 



  

отдаване по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 /за една стопанска година, чрез провеждане 
на публичен търг/. 
  
 
КОМИСИЯ:      
 
Председател: ……………….             
                     Даниела Дакова    
 
Членове:   1. ……………….......               2. ………................          3. ..................................         
                  Мария Владимирова               Биляна Грозданова         Десислава Димитрова         
                  
                  4. ..............................                 5. ............................. 
                  Симона Симеонова                 Владислава Илиева 
               
 
 
 
                            
 
 
 
 
                                                                     
                   
                                                                                           
   
              
     
                                                                                                                       
                   
  
       
             
                     
                               
    
  
                       
 

                                                                                                           
  

                                                                                                  
  
 


