
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 
ул. ”Витоша” № 44     тел. (08636) 20-40; (08636) 22-84  

7630 гр. Главиница   e-mail:obshtina@glavinitsa.bg ; 

www.glavinitsa.bg 
 

 

    ЗАПОВЕД 

№ РД-01-619 

гр. Главиница, 23.08.2022 г. 

 

 

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

администрация, чл. 8, ал. 7 и чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 37и, ал. 13 и ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи чл. 52 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Главиница 

  Н А Р Е Ж Д А М: 

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

под наем за стопанската година 2022 - 2023 година на части от имоти - публична общинска 

собственост с начин на трайно ползване „ Пасище “, които попадат в обхвата на актуалния 

специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, на собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните, с начални годишни наемни цени и депозити за 

участие, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Землище 
Поземлен 

имот № 
Местност 

Площ за 

отдаване 

(дка) 

№ на физ. 

блок 

Началн

а цена 

(лв.) 

Депозит 

(лв.) 

1 Долно Ряхово 

 

22798.20.1 

 

ДЕРИНЬОЛ 85,460 

 22798-216 

22798-7 

 

1025,52 102,55 

2 
Долно Ряхово 

22798.14.1 
ТУРСКИ 

ЛОЗЯ 
100,740 22798-229 1208,88 120,89 

3 
Долно Ряхово 

22798.24.90 
ДЖЕВИЗ 

КУЛАК 
30.000 22798-240 360 36 

4 
Малък 

Преславец 
46927.2.116 

КОРУ 

КУЛАК 
50,580 46927-379 606,96 60,70 

5 
Малък 

Преславец 
46927.16.92 

ОВОЩНА 

ГРАДИНА 
145.800 46927-363 1749,60 175 

6 
Осен 

54078.19.7 
КРАЙ 

СЕЛОТО 
20.790 54078-194 249,48 24,95 

7 Подлес 57056.31.28 ЯМАЧА 7,240 57056-55 86,88 8,68 

8 

Черногор 

81075.5.532 

ПОД 

СВИНАРНИ

КА 

70.280 81075-213 843,36 84,34 
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2. Определям цена на тръжна документация в размер на 10 (десет) лева. 

3. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към 

провеждането на търга, проекто-договора за наем и приложенията към документацията.  

4. Търгът да се проведе на 28.09.2022 г. (сряда) в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV 

етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.  

5. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график 

с Директора на дирекция „Стопанско управление“ и транспорт на кандидата. 

6. Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център 

на Община Главиница в срок до 16:00 часа на 27.09.2022 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. 

7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в 

Информационният център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на на 27.09.2022 г. 

8. Краен срок за внасяне на депозита: до16:00 часа на на 27.09.2022 г. в касата на 

Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, 

BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница. 

9. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен 

вестник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община 

Главиница и в сградите на кметствата.  

10. Назначавам комисия в състав:  

Председател:  ……………………………………………….. 

Членове: ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

Резервни членове ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

Повторен търг при необходимост да се проведе на 05.10.2022 г. (сряда) 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 

16:00 часа на 04.10.2022 г. 

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра – един за дирекция 

„Финансово и административна обслужване” и  два за отдел „Общинска собственост”. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Сюзан Хасан - зам.-кмет 

„Стопански дейности “ 

Заповедта да се сведе до знанието на Сюзан Хасан - зам.-кмет „ Стопански дейности “ и 

Председателя на комисията за сведение и изпълнение. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд 

Силистра по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

Неждет Джевдет: /П/ 

                 /Кмет на Община Главиница/ 

 
Изготвил: /П/ 

Таир Махмуд 

Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ 
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