
О Б Ш И Н А В Е Л И Н Г Р А Д 
4600 Град Велинград, бул."Хан Аспарух" №35 

З А П О В Е Д 

No 
Велинград 2020 год. 

На основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.19 от Наредбата за условията и реда 
за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на 
Община Велинград и в изпълнение на Решение № 128/29.04.2020 год. на Общински 
съвет-Велинград, както и Заповед №663/04.05.2020 год. на Кмета на Община 
Велинград и Протокол с вх. №92-00/1564 от 21.05.2020 год. на Комисията по 
провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
общински имот/земеделска земя от ОПФ/ 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1.Определям ЕТ"ЕКО БУЛ-ЙОРДАН КОЦЕВ", ЕИК:203801708 със седалище и 
адрес на управление: гр.Велинград, бул."Съединение''№69, представляван от Иордан 
Владимиров Коцев за спечелил търга за отдаване под наем на следния общински 
имот/земеделска земя от ОПФ/: имот с идентификатор 10450.29.24 с площ 14.340 дка, 
начин на трайно ползване нива, категория VIII, находящ се в местността 
Рандолин дол, землище Велинград. 

2. ЕТ"ЕКО БУЛ-ЙОРДАН КОЦЕВ", ЕИК:203801708 е класиран на първо място 
с предложена годишна наемна цена от 189 лв./сто осемдесет и девет лева/. 

3. Класираният да заплати в 7 /седем/ дневен срок от връчване на настоящата 
заповед сумата от 10 /десет/ лева. съгласно чл.ЗЗ, т.Ю от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Велинград. 

4. След заплащане на сумата по т.З от настоящата заповед да се сключи договор за 
наем на общинския имот за срок от 5 /пет/ стопански години при годишна наемна цена 
от 189 лв. /сто осемдесет и девет лева/. 

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на 
здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпостраняването на коронавирус CODIV- 19 на територията на страната и обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно 
положение от 13.03.2020г. до 13.05.2020г., Общински съвет- Велинград не проведе 
редовно заседание през месеците март и април 2020г. На свое извънредно заседание, 
проведено на 29.04.2020г. с Решение № 128/29.04.2020г. се оири процедура за отдаване 
под наем на земи от Общински поземлен фонд за срок от 5 години. Крайният срок за 
прием на заявления за подпомагане на земеделските стопани по Кампания за директни 
плащания 2020 в Общинските служби "Земеделие" е до 15.05.2020г., като до 
09.06.2020г. могат да се подадат заявления с просрочие и за всеки ден забавяне се 
налага намаление на полагаемото подпомагане. 

Налице е особено важен обществен интерес, а именно подаване макар и с 
просрочие на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2020 до 



09.06.2020 г. като със закъснение на изпълнението на заповедта ще последва 
значителна и непоправима вреда, с оглед на което 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

Заповедта в частта, с която се разпорежда предварително изпълнение, може да се 
обжалва в 3 — дневен срок от съобщаването й чрез органа, който я е издал, пред 
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 60, ал. 5 от АПК. 

Настоящата заповед да се връчи на началник отдел "ОСЗ" и лицето, спечелило 
търга за сведение и изпълнение. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГР 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ 

Надка Келчева - началник отдел „ОСЗ 

Александра Керина-ст. експерт дирекция „РРП" 

Иво Ардаг т.експерт отдел „ОСЗ 

Изготвил: 


