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На основание чл.21 , ал. 1, т. 8 , чл.27, ал.4  и  ал.5 и  чл.44 , ал.2  от  ЗМСМА,  Решение №  107 от  Протокол № 12 / 29.11.2018 г. на Общински съвет Трекляно и  по  реда  на  

Глава VІІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на земеделски земи  по  чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвани от 

община Трекляно и  Заповед № РД  01-05- 430 /31.12.2018 г. на  кмета  на  Община  Трекляно  

        О Б Я В Я В А  
I. Търг  с  тайно  наддаване за отдаване  под  наем  на  земеделски  земи  по  чл.19 от  ЗСПЗЗ  стопанисвани  от  Община  Трекляно, с  определен  начин  на  трайно  ползване - 

ниви   , чрез  провеждане  на  публично  оповестен  търг  по  реда  на  Глава VІІ  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общинско  имущество,    

за срок  7   стопаски  години, считано от стопанската  2018 – 2019 г.. 

II.  Обект на търга са земеделски земи,  стопанисвани  от община Трекляно  с начин на трайно ползване, категория на земята, площ , местонахождение , начална  тръжна  цена  и 

депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена за   всеки отделен имот , подобно  описани  в  Приложение 1. 

ІІІ. Тръжната документация се закупува в сградата на общинска администрация Трекляно в срок до 16 часа на 17.01.2019 г. Цената на тръжната  документация за всеки отделен 

имот е в размер на 15,00 лв. 

ІV. Депозит  за участие в търга се внася не по късно от 16 часа на 17.01.2019 г. в  касата на община Трекляно в сградата на общинска администрация . 

V. Идентифицирането и огледа на имотите на терен са за сметка на участниците и заинтересованите лица. 

VІ.  Документацията за участие в търга се подава в запечатен непрозрачен плик в деловодството на община Трекляно намиращо се в сградата на община Трекляно на 2 етаж, в 

срок до 16 часа на 17.01.2019 г. Не се приемат предложения, представени в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. На вносителя се издава документ, в който се вписва 

входящия номер и се отбелязва датата и часът на приемане на документите. 

VІІ. Определям дата  и място за провеждане заседанието на тръжната комисия за разглеждане на предложенията за участие в търга – на 18.01.2019 г. от 10.00 часа в залата на 2 

етаж на община Трекляно.  

Приложение № 1   

Землище Имот № Местност дка. Категория НТП цена/дка Начална 

тръжна 

цена на 

имота за 

една година 

Депозит в 

размер на 

10% от 

началната 

тръжна цена 

Злогош 003248 Доганов мост   68,707 5 нива 9,00 лв./дка  619,00 лв.   61,90 лв. 

 053009 Дабието 110,132 10 нива 4,00 лв./дка  441,00 лв.   44,10 лв. 

Косово 005003 Мелисова  нива   83,547 10 овощна  градина 4,00 лв./дка  335,00 лв.   33,50 лв. 
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 093001 Павлишина 190,653 9 нива 4,00 лв./дка  763,00 лв.   76,30 лв. 

 115011 Дунгиница   15,518 5 овощна  градина 9,00 лв./дка  140,00 лв.   14,00 лв. 

Киселица 000137 Мечит   30,682 9 полска  култура 4,00 лв./дка  123,00 лв.   12,30 лв. 

 000199 Смака   24,318 8 полска  култура 5,00 лв./дка  122,00 лв.   12,20 лв. 

 000242 Смака 237,748 9 полска  култура 4,00 лв./дка  951,00 лв.   95,10 лв. 

 002136 Мечит   31,877 9 полска  култура 4,00 лв./дка  128,00 лв.   12,80 лв. 

 007203 Огоретине   67,336 9 полска  култура 4,00 лв./дка  270,00 лв.   27,00 лв. 

Уши 001009 Магурките   13,285 10 изоставена  нива 4,00 лв./дка   54,00 лв.     5,40 лв. 

 001026 Магурките   65,079 5 нива 9,00 лв./дка  586,00 лв.   58,60 лв. 

 001060 Магурките 178,124 8 изоставена  нива 5,00 лв./дка  891,00 лв.    89,10 лв. 

 001062 Магурките   21,014 5 изоставена  нива 9,00 лв./дка  190,00 лв.   19,00 лв. 

 001066 Магурките   73,490 5 нива 9,00 лв./дка  662,00 лв.   66,20 лв. 

 003030 Славчето 315,211 8 нива 5,00 лв./дка 1577,00 лв.  157,70 лв. 

 007004 Самарджийски  камък   62,346 10 нива 4,00 лв./дка  250,00 лв.   25,00 лв. 

 010017 Голяма кория   50,805 10 нива 4,00 лв./дка  204,00 лв.   20,40 лв. 

 010006 Голяма  кория   25,962 10 нива 4,00 лв./дка  104,00 лв.   10,40 лв. 

с.Горни  Коритен 000144 Рудината   49,857 6 нива 8,00 лв./дка  399,00 лв.   39,90 лв. 

 002059 Качарица   87,149 6 нива 8,00 лв./дка  698,00 лв.   69,80 лв. 

 002067 Прогоно   13,733 10 нива 4,00 лв./дка    55,00 лв.     5,50 лв. 

 003031 Богданци   65,779 7 нива 7,00 лв./дка  461,00 лв.   46,10 лв. 

 003078 Бодино  поле     4,885 7 нива 7,00 лв./дка   35,00 лв.     3,50 лв. 

 003079 Бодино  поле 116,946 7 нива 7,00 лв./дка  819,00 лв.   81,90 лв. 

 006006 Зад  рупата   23,419 10 нива 4,00 лв./дка    94,00 лв.     9,40 лв. 

с.Брест 003011 Друмо   52,064 6 изоставена  нива 8,00 лв./дка  417,00 лв.   41,70 лв. 

 

 


