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О Б Я В А 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 

за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в 

изпълнение на Решение № 406 по протокол № 49/31.10.2018 г.  на Общински съвет се открива процедура 

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за: 

 

1.1Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ: 

    

№ по 

ред 
Имот № Землище НТП 

Кате- 

гория 

Площ  

(дка) 
Местност  

Начална  

годишна  

тръжна  

цена (лв.) 

Депозит 

за 

участие 

Час на 

търга 

1 029039 Подлес Нива ІV 16,000 Шармана 1040.00лв. 104.00 лв. 10:00 ч. 

 

               1.2 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения. 

 

№ 
Имот, населено място, акт за частна 

общинска собственост 
Площ 

Начална 

тръжна цена 

Депозит за 

участие 

Час на търга 

1. 

 „Физкултурен салон“ в сграда 

„Училище“ с.Черногор на общински 

имот, с площ 80,00 кв. м., обособена част 

от сграда „Училище“ със ЗП-

1382,72кв.м., построена имот  № 501  по 

плана с. Черногор, обл. Силистра и 

предмет на  АОС № 167/12.02.2001г; 

 

80.00кв.м. 

48.00 лв/ без 

ДДС/ , и 57,60 

лв. със ДДС. 

5.00 лв. 

 

10.30 ч. 

 

 

Публичният търг  да се проведе на 20.12.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната 

сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата. 

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община 

Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в 

търга – 19.12.2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в 

тръжната документация. 

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 21.01.2019 г. на същото място и при същите 

условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед 

на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 18.01.2019 г 

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128 

 

http://www.glavinitsa.bg/

