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                               З А П О В Е Д 

 
№ РД – 84 

 
гр. Годеч, 23.02.2022 г. 

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, член 6.2., буква 

,,д)” от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5176 от 11.10.2019 г. във 

връзка със заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и писмо за 

доброволно погасяване на задължение с изх. № 08-00-1599 (2) от 06.12.2021 г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
I. Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на 

земеделска земя № 5176 от 11.10.2019 г., сключен между Община Годеч и ,,Био 

Оранжерия” ЕООД с ЕИК ***********, седалище и адрес на управление: област 

Пазарджик, община Септември, гр. Септември, ул. ************8 представлявано от 

управителя Стефан Деянов Дяков, считано от датата на издаване на настоящата заповед. 

II. Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” в Община Годеч да 

преизчисли дължимия годишен наем към датата на прекратяване на гореописания 

договор, да отрази сумата и прекратяването на договора в електронната система              

,,Е-Община” и да уведоми наемателя за издаването на настоящата заповед. 

III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и 

публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч. 

IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда 

определен в Административнопроцесуалния кодекс. 

       Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица. 

Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на 

Дирекция ТУЕП в Община Годеч.  

 
НАДЯ СОТИРОВА 

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
/Оправомощена със Заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ 



 
Съгласувал: 

Инж. Ангел Ангелов, 

Директор на Дирекция  ,,ТУЕП” 

 

 

Изготвил:  

Емилия Николова, 

Старши експерт ,,Еколог”  

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                    
 
                                                                                                                 
 


