ЗАПОВЕД
№ УД – 02-09-228
гр. Завет, 07.06.2018 г.
На основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) и чл. 7 от Наредба № 21 на Общинския съвет, гр. Завет за стопанисване,
управление и разпореждане с общински гори и земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с
Решение № 334, по Протокол № 30 от 23.05.2018 г., Общинският съвет, гр. Завет е
определил маломерните имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем без търг или
конкурс за една стопанска година, включително и наемната им цена. Съгласно чл. 8, ал. 1 от
Наредба № 21 на Общинския съвет, гр. Завет, кметът на общината със заповед назначава
комисия, която разглежда постъпилите заявления и определя класираните лица за всеки
имот.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 във вр.с чл. 7 от Наредба № 21 на
Общинския съвет, гр. Завет за стопанисване, управление и разпореждане с общински гори
и земи от общинския поземлен фонд и Решение № 334, по Протокол № 30 от 23.05.2018 г.,
на Общинския съвет гр. Завет
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за едногодишно отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ,
считано от 08.06.2018 г., за стопанската 2018/2019 година, подробно описани в Приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Условия за участие: заявления могат да подават физически и юридически лица, които
нямат задължения към община Завет. Във връзка с чл.23 ал.6 от Закона за търговския
регистър и чл.40 ал.1 от Устройствения правилник на общинска администрация гр. Завет
комисията да се снабди служебно с документите по чл.8 ал.2 от Наредба № 21 на
Общинския съвет, гр. Завет, на които община Завет е администратор.
3. Срок и място за подаване на заявленията: Заявленията се подават всеки работен ден
от 8:30 до 17:00 часа в Центъра за информация и услуги на граждани на общинска
администрация гр. Завет, ул.”Лудогорие” № 19, ет.1. Краен срок за подаване на
заявленията: до 17:00 часа на 22.06.2018 г.
4. Постъпилите преписки да се предоставят на председателя на комисията.
5. Определям комисия в състав:
6. Комисията по т. 5 да разгледа заявленията и класира кандидатите по следните
критерии:
6.1. Ползване на заявения имот по договор с краен срок 30.09.2018 г.;
6.2. Ред на постъпване на заявленията.
За работата си комисията да изготви протокол в срок до 04.07.2018 г. включително.
7. Условие за сключване на договорите: въз основа на документ за платена наемна цена
кметът на общината сключва договор с класираните лица, за стопанската 2018/2019 г.
8. Утвърждавам образец на Заявление съгласно приложение № 2 към настоящата
заповед.

Настоящата заповед да се обяви на населението/без състава на комисията/ чрез публикуване
на интернет страницата на общината на адрес www.zavet-bg.com и чрез поставяне на
информационна табла в общината и в кметствата.
Гл.специалист – В. Иванова да сведе настоящата заповед до знанието на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд
гр. Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.
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