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Препис-извлечение 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-338 

 

гр. Главиница, 02.11.2017 г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.4, чл.8 и чл.9 от  Наредба 

№27 на Общински съвет – Главиница за стопанисване и управление на недвижими 

имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд и във връзка с изпълнение на 

Решение №295 по протокол № 32 от 12.10.2017 г. на ОбС Главиница 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1.Откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, както следва: 

 

Населено място, 

имот № 

Площ 

(дка) 

НТП, 

Категория 

Начална 

тръжна 

цена/дка 

Начална 

тръжна 

цена за 

имота 

Цена 

тръжни 

документи 

Депозит 

за 

участие 

1. Зафирово АОС 

№3074/07.11.2012г,

001210 

14.355 Нива,  IV 10,00 лв 143,00 лв. 10,00 лв. 14,00 лв. 

2. Богданци АОС 

№3067/07.11.2012г,

000115 

25.977 Изоставена 

нива, VI 

10,00 лв 260,00 лв. 10,00 лв. 26,00 лв. 

3. Сокол АОС 

№3871/29.10.2017г,

001192 

13.942 трайни 

Насаждения, 

V 

10,00 лв 139,00 лв. 10,00 лв 14,00 лв. 

4. Долно Ряхово 

АОС 

№3073/07.11.2012г,

000023 

14.323 Др.жил.тере

н, VI 

10,00 лв 143,00 лв. 10,00 лв 14,00 лв. 

5. Долно Ряхово 

АОС 

№2713/20.06.2011г,

000027 

17.768 Посевна 

площ, VI 

10,00 лв 178,00 лв. 10,00 лв 18,00 лв. 

6. Долно Ряхово 

АОС 

№2714/20.06.2011г,

000089 

13.188 Нива,  VI 10,00 лв 131,00 лв. 10,00 лв 13,00 лв. 

7. Долно Ряхово 

АОС №3845/ 

19.06.2017г,000212 

27.678 Ерозирана 

нива VI, 

10,00 

лв.  

277,00 лв. 10,00 лв.  28,00 лв. 
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8. Дичево АОС 

№3856/20.10.2017г,

090118 

13.112 Овощна 

градина, VII   

10,00 лв 131,00 лв. 10,00 лв 13,00 лв. 

9. Стефан 

Караджа АОС 

№2779/ 

20.06.2011г,099023 

14.477 Нива,  III 10,00 лв 145,00 лв. 10,00 лв 14,00 лв. 

10. Главиница 

АОС №3066/ 

01.11.2012г, 

15031.4.104 

14.031 Деградирала 

орна земя 

10,00 лв. 140,00 лв. 10,00 лв. 14,00 лв. 

11. Главиница 

АОС №3065/ 

01.11.2012г, 

15031.31.101 

13.554 Деградирала 

орна земя 

10,00 лв 135,00 лв. 10,00 лв 14,00 лв. 

12. Главиница 

АОС 

№3112/18.03.2013г, 

15031.37.65 

15.761 Изоставена 

орна земя 

IV 

10,00 лв 158,00 лв. 10,00 лв 16,00 лв. 

 

2. Търгът да се проведе на 05.12.2017г. от 13:00 часа в Заседателната зала, IV етаж в 

сградата на Община Главиница, ул. „ Витоша“ №44; 

3. Определям срок на наемното отношение:10 години; 

4. Утвърждавам  начални тръжни цени за имотите, съгласно горната таблица  и  

стъпка на наддаване 10% . 

5. Определям цена на тръжната документация и депозит за участие съгласно 

посочените размери в таблицата, които се внасят в касата на Община Главиница всеки 

работен ден. Краен срок за внасяне на депозит е 01.12.2017 г., 16,00 часа. 

6. Тръжната документацията се получава от Центъра за информация и услуги на 

гражданите, етаж 1 в административната сграда на Община Главиница,  всеки работен 

ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Краен 

срок на закупуване на документацията:  16,00 часа на 01.12.2017 г; 

7.  Определям срок за извършване оглед на обекта -  до 16.00 часа на  01.12.2017г. , 

след предварителна заявка в отдел «Общинска собственост», транспорт на кандидата и 

след закупуване на тръжна документация;  

8. Определям краен срок за подаване на заявленията за участие в търга: до 16.00 

часа на 01.12..2017г.  - в Центъра за информация на гражданите, I етаж на Община 

Главиница; 

9. Повторни  търгове при неявяване на кандидати,  да се проведат  на 12.01.2018 г. 

и 15.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на 

депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на 

заявления за участие до 16 часа на 11.01.2018 г и 13.02.2018 г. 

10. Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е 

неразделна част от настоящата заповед; 

11. Съставът на тръжната комисия се определя със заповед на Кмета на Община 

Главиница след изтичането на срока за подаване на документи за участие.  
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12. Обявлението на търга да се публикува в един местен ежедневник, интернет 

страницата на Община Главиница, на таблото в Община Главиница и в кметствата на 

имотите, които се предлагат за отдаване под наем. 

  Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на 

дирекция «Стопанско управление и хуманитарни дейности» 

 

Неждет Джевдет     / п / 

Кмет на Община Главиница 

 
Съгласували, 

Сюзан Хасан          / п / 

Зам.кмет „Стопанско управление“ 

 

Нурхан Али        / п / 

Директор на дирекция СУХД 

 

Изготвил,          / п / 

Фахри Емин 

Н-к отдел „ОС“ 
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