
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-532 от 01.09.2020 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 6 и 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 24, 25, 26, 28 и 29 от Наредба № 27 за 

стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен 

фонд и Решение № 29 по протокол № 4/ 29.01.2020 г. на Общински съвет Главиница  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Утвърждавам списък с имотите, които да се отдават под наем за срок от една 

стопанска година без търг или конкурс, по реда на чл.24 от Наредба № 27,съгласно Приложение 

№ 1; 

2. Утвърждавам списък с имотите, които да се отдават под наем за срок от десет 

стопански години  без търг или конкурс, по реда чл.29 от Наредба № 27,съгласно Приложение   

№ 2; 

3. Утвърждавам образци на заявления, които да се подават до Кмета на Община 

Главиница за имотите по т. 1 и т. 2, съгласно Приложения №, № 3 и 4 и краен срок за подаването 

им до 30.09.2020 г.; 

4. Назначавам комисия в състав:  

Председател: ----------------------------- 

Членове  -------------------- 

   -------------------- 

Резервни членове --------------------    

   -------------------- 

със задача да разглежда и класира заявленията по реда на тяхното постъпване, като заявления, 

които не са окомплектовани с необходимите документи, се оставят без разглеждане и не участва 

в класирането, което обстоятелство се отразява в протокола, съставен от комисията. В 

класирането не се допускат кандидати които ползват неправомерно земите от ОПФ. 

5. В срок до 09.10.2020 г. комисията да изготви протоколи с класираните кандидати и 

ги представи на Кмета за одобрение. 

Заповедта, заедно с приложенията да се публикува на сайта на община Главиница и се 

постави на таблото в сградата на общинската администрация и всички кметства. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директора на дирекция 

„Стопанско управление“. 

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 
Неждет Джевдет: / п/ 

Кмет на Община Главиница 

 

Изготвил, 

Сюзан Хасан 

зам.-кмет „Стопански дейности“ 

 


