РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ РкД – 22 - 16
град Добрич, 04.06.2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 22в, ал.1 и ал.2 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Назначавам Областна комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на
отдадените под наем от Областния управител на област Добрич морски плажове на
територията на област Добрич в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Николова – директор на дирекция „АКРРДС” в
Областна администрация – Добрич
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ; инж. Веселин Димитров – главен експерт
„ТСУ и транспорт” в дирекция „АКРРДС”
на Областна администрация - Добрич
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Пеню Петров – гл. експерт „Стопанисване” в дирекция „АКРРДС” на
Областна администрация – Добрич;
2. Стефан Ангелов – старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС” на Областна
администрация – Добрич;
3. Миглена Пейчева – старши счетоводител в дирекция „АПОФУС” на Областна
администрация – Добрич;
4. Представител на РЗИ – Добрич;
5. Представител на РОНСК – Добрич;
6. Представител на Областен съвет на БЧК – Добрич;
7. Представител на община Балчик;
8. Представител на община Каварна;
9. Представител на община Шабла.

2. Комисията за контрол по т.1 от настоящата заповед да проведе заседания по график,
утвърден от Областния управител на област Добрич, който е неразделна част от
настоящата заповед.
3. Комисията за контрол по т.1 от настоящата заповед заседава, когато присъстват
повече от половината от членовете й, и приема решенията си с мнозинство от повече от
половината от членовете й.
4. Комисията за контрол по т.1 от настоящата заповед има следните функции:
4.1. извършва проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите
от изпълнението на задълженията на наемателя, определени в договора за наем;
4.2.прави планирани проверки на място, извършвани въз основа на
предварително одобрен график;
4.3. прави извънредни проверки на място - при възникнала необходимост от
това;
4.4. прави предложения до Областия управител на област Добрич, който
организира контрола по договора за наем;
4.5. приема решения относно други въпроси, имащи отношение към
изпълнението, изменението и прекратяването на договори;
4.6. сезира компетентните органи - при констатирано неизпълнение на
нормативни изисквания;
4.7. предлага на Областния управител на област Добрич, който организира
контрола по изпълнението на договора за наем, възлагането на трети лица на
изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с
контролната дейност.
5. При осъществяване на своята дейност членовете на комисията за контрол по т.1 от
настоящата заповед имат право:
5.1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на наема;
5.2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки,
свързани с изпълнението на договор за наем;
5.3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с
изпълнението на договора за наем.
Заповедта да се сведе до знанието на визираните по-горе лица.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна
администрация – Добрич.

ВР.И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(п)………………
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