Р Е Г И С Т Ъ Р
за СКЛЮЧЕНИТЕ или ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ за НАЕМ на ОБЩИНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от ОПФ с НТП – ливада или пасище по реда на ЗСПЗЗ,
ППЗСПЗЗ и Наредба за РПУРОИ на Об С - Лъки -- за стопанската 2021/2022 год.
№
по
ред

/ № на договора, брой имоти, НТП на
ползваните земеделски земи по КККР
в различните землища на общината /

Ползвана
общинска
площ / дка
за година

2.

3.

НАЕМАТЕЛ

1.

Обща
годишна
такса
в лева

Договорът
важи за :
………….……

4.

5.

I. Сключени са 4 бр. договори за наем на земеделските земи от ОПФ
по КККР с НТП – ливади или пасища по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ
Договор № 24 от 11.08.2021 год. за
общо
общо
за стопанската
2 бр. имоти с НТП-ливада по КККР на
27.351
219.00 лв.
1. землище село Белица – ЕКАТТЕ-03530
2021 / 2022 г.
дка
с ДДС
НАЕМАТЕЛ :
КРАСИМИР СИМЕОНОВ РАДУШЕВ

2.

Договор № 25 от 11.08.2021 год. за
2 бр. имоти с НТП-ливада по КККР на
землище село Дряново - ЕКАТТЕ-23950
НАЕМАТЕЛ :
САШО ДИМИТРОВ КАЦАРОВ

3.

Договор № 26 от 12.08.2021 год. за
16 бр. имоти с НТП-ливада по КККР на
землище село Дряново - ЕКАТТЕ-23950
+ Анекс № 1 от 07.01.2022 г. за промяна
броя на ползваните имоти по КККР
НАЕМАТЕЛ :
РУМЕН ЕМИЛОВ МАРУДОВ

4.

Договор № 27 от 12.08.2021 год. за
3 бр. имоти с НТП-ливада и 2 бр. имоти
с НТП-пасище по КККР на землища
град Лъки /4 бр./ + село Югово /1 бр./
НАЕМАТЕЛ :
ЕЛЕН АСЕНОВ ПАДАЛОВ

Ползвани ливади : ПИ 03530.5.25 с площ 24.731 дка
и ПИ 03530.14.12 с площ 2.620 дка

общо
14.958
дка

общо
за стопанската
120.00 лв.
2021 / 2022 г.
с ДДС

Ползвани ливади : ПИ 23950.35.106 с площ 9.025 дка
и ПИ 23950.83.90 с площ 5.933 дка

общо
66.822
дка

общо
за стопанската
534.60 лв.
2021 / 2022 г.
с ДДС

Ползвани ливади : ПИ .30.1 с площ 3.146 дка, ПИ .35.49 с
площ 6.501 дка, ПИ .35.50 с площ 6.145 дка, ПИ .35.60 с
площ 3.938 дка, ПИ .35.75 с площ 3.238 дка, ПИ .35.102 с
площ 6.292 дка, ПИ .35.123 с площ 2.296 дка, ПИ .35.165
с площ 7.625 дка, ПИ.35.167 с площ 1.392 дка, ПИ .92.7 с
площ 2.992 дка, ПИ .92.15 с площ 2.268 дка, ПИ .92.16 с
площ 2.298 дка, ПИ .92.36 с площ 3.911 дка, ПИ .92.39 с
площ 3.362 дка, ПИ .92.43 с площ 3.079 дка и ПИ .144.21
с площ 8.339 дка, всичките с ЕКАТТЕ-23950 в началото

общо
25.412
дка

общо
за стопанската
190.00 лв.
2021 / 2022 г.
с ДДС

Ползвани имоти : ПИ 44478.89.66 с площ 1.858 дка, ПИ
44478.89.71 с площ 6.412 дка, ПИ 44478.89.97 с площ
2.615 дка, ПИ № 44478.89.65 с площ 9.782 дка в гр.Лъки
и ПИ 86012.17.42 с площ 4.745 дка в село Югово

общо за 25 бр. земеделски земи с обща площ 134.543 дка, се плаща сумата от 1 063.60 лв.

IІ. Няма прекратени договори за наем на земеделски земи от ОПФ за този период.
Забележка : Съгласно сключените 4 бр. договори за наем, крайният срок за плащане на определената
наемна годишна вноска за стопанската 2021/2022 год. е не по-късно от 30.11.2021 год.

Изготвил РЕГИСТЪРА :
Главен специалист “ОСКП” :
/ Емил Адамов /

