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З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-626 

 

гр.Главиница,03.09.2018 г. 

 

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.чл.24,25,26 от Наредба №27 на 

Общински съвет Главиница за стопанисване и управление на недвижими имоти-

земеделски земи от ОПФ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.  Определям списък с имотите, които ще се отдават под наем за една година без 

търг или конкурс, съгласно чл.24 от Наредба №27 на ОбС за стопанисване и 

управление на недвижими имоти-земеделски земи от ОПФ, съгласно 

Приложение №1 

2. Утвърждавам  образец на заявление-декларация/Приложение 2/, което да се 

подава до кмета на Община Главиница; 

3. Утвърждавам образец на удостоверение за липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси/ЗМДТ/ и липса на задължения по договори за ползване 

на общински поземлени имоти/ Приложение№3/ 

4. Утвърждавам краен срок за приемане на заявления :  28.09.2018 година 

5. Възлагам на н-к отдел  „ МДТ” и гл.специалист отдел „ОС” да подписват 

Удостоверение, представляващо Приложение №3; 

6. За наемане на маломерни имоти към заявлението до т.2 от заповедта се 

прилагат следните документи: 

- Копие от документ за самоличност; 

- Удостоверение за липса на задължения към общинския бюджет и 

липса на задължения по договори за ползване на общински 

поземлени имоти-Приложение №3 

7. Определям комисия в състав: 

       Председател: 1.Нурхан Али-директор на дирекция”СУХД” 

                               2.Хасан Хасан-гл.специалист „ОС” 

                               3.Кмет на населеното място 

със задача: Разглеждане и класиране на заявленията по реда на тяхното постъпване. 

Заявление, което не е окомплектовано с необходимите документи, се оставя без 

разглеждане и не участва в класирането, което обстоятелство се отразява в протокола, 

съставен от комисията. 

8. В срок до 12.10.2018 година комисията да изготви протокол с определени 

класирани кандидати. 

9. Възлагам на комисията да заседава на 08. 09 и 10.10.2018 година. 

   Неразделна част от настоящата заповед са: Приложение №1-списък на имотите, 

Приложение №2-образец-заявление-декларация и Приложение №3-образец на 
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удостоверение за липса на задължения по Закона за местните данъци и такси/ ЗМДТ/ и 

липса на задължения по договора за ползване на общински поземлени имоти. 

 Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Нурхан Али-директор на 

дирекция „СУХД” на община Главиница. 

 Разгласяването на заповедта, заедно с Приложение №1, Приложение №2 и 

Приложение №3 да се извърши, както следва:   на сайта на община Главиница, на 

таблото в община Главиница и да се постави  на всички публични търговски обекти на 

територията на община Главиница в населени места. 

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 Неждет Джевдет …………… 

 Кмет на Община Главиница 

        

 

Съгласувал, 

Сюзан Хасан………………….. 

Зам кмет.” Стопанско управление” 

                           

Изготвил, 

Нурхан Али…………………….. 

Директор дирекция „СУХД” 
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