ОБЩИНА ГОДЕЧ
__________________________________________________________________

2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

ЗАПОВЕД
№ 11
гр. Годеч, 15.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37в, ал. 10 и чл. 24а, ал. 6, т. 3 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, чл. 97, ал. 3, т. 3 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
Община Годеч, заповед № ПО-09-1488-2 от 18.12.2019 г. на директора на Областна
дирекция ,,Земеделие” София област, заповед № 477 от 18.11.2019 г. на кмета на Община
Годеч и във връзка с подадено заявление по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи от г-н Александър Пламенов Консулов с вх. № 94-А-01
от 08.01.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя с ползвателя на масив
№ 3, съгласно заповед № ПО-09-1488-2 от 18.12.2019 г. на директора на Областна дирекция
,,Земеделие” София област (масив № 11 по КВС) в землището на с. Туден, община Годеч,
г-н Александър Пламенов Консулов за стопанската 2019/2020 г. Предмет на договора да бъде
следния поземлен имот:
№ по
ред

№ на имота по
КВС

ПИ с идентификатор
от АГКК

Землище

Местност

НТП

К-я

Наета площ
дка

1.

011125

73417.11.125

Туден

Яна

храсти

8

10,977

II. Определения по т. I от настоящата заповед ползвател да внесе в касата на Община Годеч
или по банкова сметка на Община Годеч: IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11, параграф
444200 в банка Уни Кредит Булбанк, определения наем за ползване на горепосочения
поземлен имот за стопанската 2019/2020 г., представляващ по-високата сума между найвисоката тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и
размера на средно годишно рентно плащане за землището в общината, съгласно утвърден от
директора на Областна дирекция ,,Земеделие” София област доклад от председателя на

комисията за определяне на средно рентно годишно плащане и справка на размера на средно
годишно рентно плащане за землищата от София област за стопанската 2019/2020 г. в левове
на декар.
III. Плащането на годишния наем за стопанската 2019/2020 г. от определения в т. I от
настоящата заповед ползвател да се извърши непосредствено при сключване на договора за
отдаване под наем на земеделска земя.
IV. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се
публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Възлагам на Емилия Николова, на длъжност ,,Еколог” към Община Годеч да изготви
договор за наем.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на
дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
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