ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
________________________________________________________
УТВРЪЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА:……………….
/Неждет Джевдет/

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 11.04.2018г., в изпълнение на Заповед № РД-01-173/23.03.2018г. на Кмета
на Община Главиница, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нурхан Али – д-р Дирекция „СУХД“
ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирена Русчева - Юрист на Община Главиница
2.Хасан Хасан - гл.спец. „Общинска собственост“
3.Боян Томов - Общински съветник
4.Мюмюн Ефраил - Директор „ОП-КД”
се събра на първо заседание за разглеждане на подадените от собственици на
животновъдни обекти на територията на Община Главиница заявления за наемане на
имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ съобразно вида и броя на регистрираните в
БАБХ пасищни селскостопански животни.
Комисията извърши и констатира следното:
В деловодството на Община Главиница e подаден в законоустановения срок,
10.03.2018г., 1 /ЕДИН/ брой заявления.
Комисията извърши проверка за наличието и пълнотата на документите,
приложими към заявлението, изготвено по образец от Министъра на земеделието и
храните, одобрено с негова Заповед № РД46-90/26.02.2016г. и съгласно Указания на
Министерство на земеделието и храните.
Изискват се следните документи:
 Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в
животновъдния обект (постоянен или временен);
 Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади;
 Декларация по чл. 37 и, ал. 1 от ЗСПЗЗ
 Копие от документ за самоличност за физическите лица;
 Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на ЮЛ
или ЕТ, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
 Удостоверение за регистрация на животновъдния обект с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
Предвид това, че удостоверението за регистрация на животновъдния
обект, издадено от БАБХ не винаги дава информация за актуалния брой на
притежавания брой животни, при подаване на заявленията от кандидатите се
изискваше допълнителен документ - копие от актуална справка за
регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ животни в
животновъдния обект.

Извършена е проверка на кандидата в Общинска служба „Местни данъци
и такси” за наличие на данъчни задължения и задължения към Общинския
поземлен фонд.
След крайния срок за подаване на заявленията, Община Главиница е изпратила
писма до ОД ДФ „Земеделие” гр. Силистра, ОД „Земеделие” гр. Силистра, за наличие
към тях на задължения на кандидатите.
Резултатите от проверката при първото заседание на комисията са отразени в таблица
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Като се вземе предвид разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, комисията отхвърля заявленията на кандидатите,
които имат задължения към Община Главиница, ДФ „Земеделие”, Държавния поземлен
фонд, Общинския поземлен фонд и по чл.37в, ал.З, т.2. Всички заявители следва да
представят доказателства за липса на задължения към, Община Главиница, ДФ
„Земеделие”, Държавния поземлен фонд, Общинския поземлен фонд и по чл.37в, ал.З,
т.2. Община Главиница ще предприеме съответните действия да събира информация
относно всеки от тях дали има или не, задължения към ДФ “Земеделие „ и ДПФ.
Комисията извърши изчисляване на притежавания от кандидатите брой
животински единици, с които те кандидатстват за наемане на имоти с НТП „Пасища,
мери и ливади“, съобразно които ще им бъдат разпределени такива. Извърши и
сумиране на животинските единици общо за отделните землища, изключвайки тези на
кандидатите с отхвърлени заявления, поради наличие на задължения.
При следващите си заседания, комисията след като вземе предвид получените
отговори от запитванията към държавните институции за наличие на задължения на
кандидатите, ще извърши разпределение на наличните общински имоти с НТП „
Пасища, мери и ливади“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………........
/Нурхан Али/
ЧЛЕНОВЕ: 1……………………...
/ Ирена Русчева/
2……………………..
/Хасан Хасан/
3. …………………….
/Боян Томов/
4………………………
/Мюмюн Ефраил/

