
 

                                   ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 
                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          
                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

З А П О В Е Д 

 

№ 683/ 20.08.2020 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.4 от ЗОС , чл. 24”а”, ал.5 от ЗСПЗЗ, 

чл.41 от Наредба № 2 за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на Община Белоградчик, във връзка с Решение № 110 

/30.07.2020 година на ОбС – Белоградчик, взето с Протокол № 11/30.07.2020 година 

О Т К Р И В А М: 

1. Процедура по провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

земеделска земя – ниви, от общински поземлен фонд, в землищата на село Струиндол и 

село Гранитово, община Белоградчик, както следва: 

 

с. Струиндол - 

 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.1.154 - лозе, площ  1.855 дка, категория седма, 

при съседи: 69910.1.153, 69910.1.155, 69910.1.157, 69910.1.162, 69910.1.276; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.1.155 -лозе, площ  2.989 дка., категория седма, 

при съседи: 69910.1.268, 69910.1.153, 69910.1.156, 69910.1.157; 69910.1.154; 

69910.1.163; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.1.156 -лозе, площ  0.795 дка, категория седма, 

при съседи: 69910.1.157, 69910.1.155, 69910.1.162, 69910.1.163; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.2.125 - нива, площ  2.428 дка., категория десета, 

при съседи: 69910.2.130, 69910.2.131, 69910.2.177, 69910.2.120, 69910.2.121, 

69910.2.176, 69910.2.124; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.2.109 - нива, площ  2.536 дка., категория десета, 

при съседи: 69910.2.106, 69910.2.53, 69910.2.176, 69910.2.118, 69910.2.116, 69910.2.52. 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.4.160 - нива, площ  1.203 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.4.171, 69910.4.161, 69910.4.143, 69910.4.142; 69910.4.140; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.4.174 - нива, площ  2.600 дка., категория шеста, 

при съседи: 69910.4.184, 69910.4.175, 69910.4.247, 69910.4.171, 69910.4.173, 

69910.4.176;  

- Поземлен имот с идентификатор 69910.6.28 - нива, площ  2.584 кв.м., категория шеста, 

при съседи: 69910.6.30, 69910.6.29, 69910.6.164, 69910.6.27, 69910.6.169, 69910.6.32, 

69910.6.19, 69910.6.31,; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.6.30 - нива, площ  1.001 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.6.42, 69910.6.29, 69910.6.28, 69910.6.31, 69910.6.33; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.6.35 - нива, площ  2.960 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.6.36, 69910.6.39, 69910.6.42, 69910.6.34, 69910.6.18; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.6.39 - нива, площ  2.568 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.4.204, 69910.6.40, 69910.6.41, 69910.6.42, 69910.6.35; 69910.6.36, 

69910.6.37, 69910.6.38; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.6.40 - нива, площ  2.614 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.4.204, 69910.6.44, 69910.6.41, 69910.6.39; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.7.8 - нива, площ  6.387 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.7.5, 69910.7.6, 69910.7.9, 69910.6.104, 69910.7.7; 

- Поземлен имот с идентификатор 69910.7.105 - нива, площ  6.086 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.7.109, 69910.7.133, 69910.7.96; 



- Поземлен имот с идентификатор 69910.7.127 - нива, площ  14.030 дка, категория шеста, 

при съседи: 69910.7.126, 69910.9.1, 69910.7.63; 69910.7.50, 69910.7.112, 69910.7.135, 

69910.7.128 

 

Общо: 52.636 дка 

С. Гранитово- 

- Поземлен имот с идентификатор 17734.17.38 - нива, площ  1.230 дка., категория седма, 

при съседи:17734.17.40, 17734.17.35, 17734.17.37; 

- Поземлен имот с идентификатор 17734.51.9 - нива, площ  4.666 дка., категория девета, 

при съседи:17734.51.670, 17734.51.6, 17734.50.295, 17734.51.8; 

- Поземлен имот с идентификатор 17734.16.42 - нива, площ  4.134 дка., категория седма, 

при съседи:17734.16.9, 17734.16.127, 17734.16.43, 17734.16.45; 

 

Общо: 10.03 дка 

 

Общо за 2-те землища: 62.666 дка 

2. Вид на процедурата – публичен търг с явно  наддаване, при условията и реда, определени в 

чл.41и следващите от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

3.Начална наемна тръжна цена –1253, 32 лева, годишно. 

4. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена-  125, 33 лева                                                                  

5.Начин на плащане на наемната цена– достигнатата на търга цена се заплаща, както следва: 

-  за всяка наемна година до изтичане на срока на договора - 100 % от годишната наемна цена 

до 30.09. на съответната година. 

6. Размер на депозита за участие в търга – Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 

10% от определената начална тръжна цена. Депозитната вноска се внася преди провеждането 

на търга в касата на община Белоградчик или по банков път по сметка на Община 

Белоградчик – IBAN: BG36IABG74963300270100; BIC: IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк 

–офис Белоградчик- 125, 33 лева.  

7. Срок за отдаване под наем – 5 стопански години. 

8. Цена на тръжната документация – 20,00 (двадесет лева), без ДДС. 

9. Изисквания към участниците: Право за участие в търга имат физически лица, 

еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

-не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност 

-не се намират в ликвидация 

-нямат парични задължения към държавата и общината по постоянен адрес 

-няма парични задължения от други плащания към община Белоградчик 

         9.1. Други условия: 

-    Наемателят  следва     да     използва     имотите,     съгласно  тяхното предназначение, 

като ги поддържа в добро земеделско и екологично  състояние; 

- При ползването  на имотите, Наемателят да спазва изискванията за  опазване на 

околната среда; 

- Размерът на наемната цена за срока на наемното правоотношение се  изменя с 

официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода,  публикуван    в 

НСИ, както и при промяна на тарифата на  наемната цена, определена с Решение на 

Общински съвет; 

- В случай на неплащане на годишната наемна цена с повече от три  месеца закъснение, 

Наемодателят има право да развали договора за  наем едностранно, без предизвестие; 

- Таксата за вписване на договора в Имотния регистър е за сметка на  Наемателя. 

10. Тръжната документация се получава в Информационен център в Общинска 

администрация до 16.30 часа на 31.08.2020 година, след заплащане на 20.00 /двадесет / лв., без 

ДДС, срещу надлежно издадена фактура. 



11. Крайният срок за подаване на заявленията за участие, ведно с другите документи, 

посочени в тръжната документация е до 17.00 часа на  31.08.2020 година в Информационен 

център, след поставяне на входящ номер. 

12.  Търгът за отдаване под наем да бъде проведен на 01.09.2020 година  от 13:30 часа в 

Заседателната зала на Община Белоградчик. 

13. Повторен търг ще бъде проведен на 02.09.2020 година, като документите се подават до 

17.00 часа на 01.09.2020 год. 

14. Утвърждавам тръжната документация: 

 Заявление за участие (по образец) 

 Декларация за запознаване с тръжна документация и извършен оглед 

 Заповед № 683/ 20.08.2020 година за откриване на процедура за провеждане на 

публичен търг 

 Решение № 110/30.07.2020 година на ОбС – Белоградчик 

 Договор – проект 

 Необходими документи за участие 

 Условия на публичния търг 

 Указания за участниците 

 Декларация, че участникът не е обявен или в производство по несъстоятелност или ликвидация 

 Декларация за ЕИК 

15.Условията на търга по отношение на имотите , началната цена и срока за подаване на 

заявленията за участие да се публикуват в един местен вестник , най-малко 15 дни преди 

крайния срок за подаване на заявленията за участие. 

16.Извлечение от настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградата на Общинска 

администрация в 3 / три / дневен срок от нейното издаване. 

 

 

Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 2 и чл. 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/ 

 

 

БОРИС НИКОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


