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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-521 
гр. Алфатар, 10.09.2018 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл.79 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОС) на Община Алфатар, 

във връзка с т.1.2. и т.4 от Решение № 355 по Протокол № 039/29.06.2018г. на ОбС-Алфатар 

и моя заповед РД-468/20.08.2018 г. за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни 

имоти от общински поземлен фонд на Община Алфатар, с площ до 3,000 дка през 2018-

2019г., във връзка със заявление с Вх.№1718/23.08.2018г. от ЕТ „Олимп – Дамян Великов” с 

искане за ползване под наем на маломерни имоти от ОПФ и утвърден от мен протокол на 

комисия, назначена с моя заповед РД-478/24.08.2018 г. за разглеждане на постъпилите 

заявления на кандидатите и определяне на наематели на маломерни имоти, които отговарят 

на изискванията по процедура за отдаване под наем без търг или конкурс  
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.Да се сключи договор с ЕТ „Олимп – Дамян Великов”, ЕИК (заличено на осн. 

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) с адрес на управление: с.Алеково, ул.Алеко Константинов № 34, 

представляван от Дамян Иванов Великов за предоставяне под наем на маломерни 

имоти от ОПФ на Община Алфатар, с обща площ от 9,486 дка, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

 Землище 

Кад.№ на 

поземления 

имот 

Местност НТП Кат. 

Имот 

площ 

(дка) 

Площ, 

отдавана 

под наем 

(дка) 

Годишна  

наемна  

(лева) 

1 Алеково 00240.39.23 ЕКИМЯТА Нива V 1.953 1.953 109.37 

2 Васил Левски 10210.90.103 НМИР Нива ІV 1.502 1.351 75.66 

3 Васил Левски 10210.90.153 НМИР Нива V 1.048 0.673 37.69 

4 Васил Левски 10210.90.163 НМИР Нива VІ-V 2.711 1.735 97.16 

5 Васил Левски 10210.90.172 НМИР Нива ІІІ 2.851 2.726 152.66 

6 Васил Левски 10210.90.245 НМИР Нива VІ 1.048 1.048 58.69 

  ВСИЧКО 9.486 531.22 

 

 2.Срокът за ползване под наем на имотите по т.1 от заповедта е до 30.09.2019 г.  

 

3.Договорът с определения наемател да бъде подготвен от служителите, отговарящи 

за общинската собственост, след представяне на документ за платен наем, в размер на 

531,22 (петстотин тридесет и един лева и 22 ст.) лева. 
 

 4.Наемът може да бъде заплатен на касата на общината в гр.Алфатар, ул.Й.Петров 6 

или по банковата сметка на общината: 

BG69FINV91508416653673, BIC FINVBGSF  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон Дулово. 

вид плащане – 444200, Наем на земи. 

  

О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,    О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
              7570, гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 6 

           факс: 086/811 646, тел.централа: 086/ 811 610 
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 5. Екземпляр от заповедта да се изпрати с писмо, с обратна разписка, на определения 

наемател на маломерен имоти от ОПФ. 

 

Копие от заповедта да се предостави на директора на дирекция СА, главния 

счетоводител и на експертите „Приходи от населението” за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на Община Алфатар 


