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Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - 

частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:  

№ 

по 

ред 

Землище № на имот Местност 
Кате-

гория 

Площ 

(дка) 

Начална 

цена 

(лв.) 

Депоз

ит 

(лв.) 

1 Главиница 15031.1.205 Землище 

Главиница 
VI 14,678 955.00 95.50 

2 Главиница 15031.37.308 Коджа 

Екинлик 
VI 17,409 1 132.00 113.20 

3 Долно 

Ряхово 

22798.13.169 Турски 

лозя 
VI 12,342 803.00 80.30 

4 Долно 

Ряхово 

22798.13.239 Курията VI 10,019 652.00 65.20 

5 Осен  54078.18.173 НМИР III 26,198 1 703.00 170.30 

6 Подлес 57056.29.39 Шарман IV 16,004 1 041.00 104.10 

7 Черногор 81075.4.206 Бензиност

анцията 
III 11,445 744.00 74.40 

Публичният търг ще се проведе на 16.07.2021 г. /петък/ в 11,00 ч. в 

Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община 

Главиница, ул. “Витоша“ № 44. 

Тръжна документация се получава всеки работен ден от 

Информационният център на Община Главиница в срок до16,00 часа на 

15.07.2021 г., след представяне на документ за платена цена. Цената не се 

възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по 

банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 

9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при 

„Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.  

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки 

работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 

часа на 15.07.2021 г. 

Повторен търг при необходимост да се проведе на 23.07.2021 г. /петък/ от 

11,00 часа 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 22.07.2021 г. 

Справки на тел.086-36-21-28. 


