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ЗАПОВЕД 

№ 459 

гр. Кубрат, 20 Май 2016 г. 

 

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 - чл.10 от Наредба № 16 стопанисване и  

управление  на земеделски земи от общинския поземлен фонд на ОбС- Кубрат, във връзка с Решение 

№ 85 по Протокол № 8/21.04.2016 г. на общински съвет Кубрат. 

Относно: отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 

2016/2017 г. без търг или конкурс.   

НАРЕЖДАМ:  

 

1. Свободните маломерни имоти, обявени в Приложение № 1 към Решение№ 85 по Протокол № 8 

от 21.04.2016 г. на общински съвет Кубрат да се предложат на физически и юридически лица за 

сключване на едногодишни договори за стопанската 2016/2017 г. без търг или конкурс. Списъка с 

имоти да се публикува на информационното табло в общината и кметствата по населени места. 

2. Определям срок за подаване на заявления за едногодишно ползване на маломерни имоти от ОПФ 

без търг или конкурс от 8.00 часа на 26.05.2016 г. до 17.00 часа на 09.06.2016 г. 

 Към Заявлението се прилагат : 

2.1 Копие от актуален документ за вписване в търговския регистър –ЕИК /само за 

юридически лица/. 

2.2 Копие от документ за самоличност / само за физически лица/. 

2.3 Удостоверение за липса на задължения за местни данъци и такси към община Кубрат-за 

всички кандидати. 

2.4 Документ за липса на задължения по договори за наем на земеделски земи от ОПФ, 

издаден от отдел“ТДЗ“ към община Кубрат- за всички кандидати. 

3. Заявленията се подават : 

3.1 в кметствата по местонахождение на имотите, включени в списъка по т.1;   

3.2 в деловодството на община Кубрат  за землището на гр. Кубрат; 

3.3 в непрозрачен плик с надпис „ За едногодишно ползване на земи от ОПФ“. Върху 

плика с входящ номер задължително се изписва дата и час на подаване; 

3.4 в процедурата по отдаване на имотите по т.1, всеки кандидат може да участва за не 

повече от 30 дка. 

4. Заявления, които не са окомплектовани с необходимите документи или са подадени след крайния 

срок /09.06.2016 г.-17,00 часа/ се остават без разглеждане и не участват в класирането. 

5. В тридневен срок от приключване на работата си комисията да  представи за одобряване 

протокола с класираните кандидати. 

6. Условия за сключване на договорите:  въз основа на протокола на комисията и след представяне 

на документ за платения наем се сключва договор за едногодишно ползване с кандидата, класиран 

на първо място. При неплащане на сумата от първия се поканва втория кандидат за сключване на 

договор при същите условия. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Критерии за избор на потенциални наематели в следния ред: 

mailto:kubrat@kubrat.bg
http://www.kubrat.bg/


1. При постъпили две или повече заявления за един и същи имот в дадено землище, 

предимство да има кандидата с по-малък размер на  общата обработваема площ, който е 

собственик на регистриран животновъден обект с ЕПЖ и ДПЖ и има постоянна адресна 

регистрация в съответното населено място. 

2. При постъпили две или повече заявления за един и същи имот, попадащ в масив за ползване, 

определен по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ,  предимство да има кандидата, обработващ 

съответния масив за стопанската 2015-2016 година. 

3. За всичи останали извън случаите на т.1 и т.2 предимството да се определя по реда на 

постъпване на заявлението за кандидатстване. 

 

  

УТВЪРЖДАВАМ : 
Комисия в състав : 

Председател: ………………………….. 

  И членове: 1. ……………………… 

   2. ……………………… 

   3. ……………………….  

4. ………………………. 
със задача  да разгледа  постъпилите заявленията,  да  определи и класира кандидатите за 

всички имоти по съответните замлища. 

 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

Инж. БЮРХАН ИСМАИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 

 

 

 

 

 


