
OBUTTIIA ,|EHEPATI rcIIIEBO
oa AcT AoEPWI

"+ ^l *s3ArroBEA
N" Gl|

,a
rp.feHepa,r Toureso. N:!.. rcnu 2017r.

Ha ocuosarrue wt.44, at.l, t.l u at2 or 3axosa 3a MecrHo caMoyrrpaBJleHue I{ MecrHara

aAM Hucrpaqur, qn.l4, ar.l, u at.2 or 3aroua :a o6unncra co6crseHocr s 24a, ay.S u ast.1 or
3aroua:a co6crseHocrra r, [olr3BaHero Ha 3eMe.(eJ]cKr,r levu, Perueuue J.{b 4-2108.06.2017r. sa
O6ur.rHcrr,r crner feHepal Toureeo,

IIAPE}(AAM:

I. OTKPPIBAM flpoqeAypa 3a npoBex.qaHe Ha rr,pr c raino HaaaaBaHe 3a oraaBaHe ro,E
HaeM lra ManoMeprrfi [o3eMJreHH HMor]r or O6quncxn no3eMJIeH Qoua (OI1O) 3a cpoK or
5(ner) cronancxu roaxHlr, cqlraHo or 2017 -2018 roAUH4 cl,fJrauro flpnroxeuue J\bl,
Hepa3aeJrHa qacT or Hacrorlqara 3a[oBea.

II. OIIPEAEJIfl M naqa,rnara rprxHa rreHa 3a oraaBaHe [o,q HaeM Ha no3eMJIeHI-ITe

HMorrt or OII<D no r.l B pa3Mep Ha 56.00ne. Ha AeKap,

III. OIIPEAEJIflM aeno:ur 3a yqacrue B r6pra Ha rrMorure no 'r.l B pa3Mep na l0(aecer)
nR. Ha reKap 6e: sHaqeHr.re Ha Kareropl'rrra Ha raMorure, roftro lauurepecyBaHr,rre JIIIIa Momr aa
3an.rarf,T rro KacoB nl,r HJru 6auxon nrr, no cuerra na O6urrHa feuepar Toueso:
BG 04 CREX 92603314 7087 0l upu,, TOKyAA" BAHK AA, KnoH rp. feuepan Toueso;

IV. llpoueaypure rro orAaBaHe noA HaeM Ha 3eMe,qeJIcKI,I 3eMH or O6utr,rHcru [o3eMreH

0orrA l.nroru vpe: ny6:ruveu rspr c rafiuo Haa{aBaHe aa ce H3BT,puar rrpu cna3BaHe Ha cJle,uH}rre

npaBHna:
l.Tprxna aoK),r\{eHTarl}r, ce 3aKynyBa cpeuly 20,00r:n., rr;raruMu n 6pofi n Kacara Ha

O6ruurra I'euepa.n Torueno ao 12.00 qaca Ha 17.07.2017r. lr ce norfraBa s cra, 305 - or.lerl
..Co6c'rserrocr u cronaHcKlr Aefisocru" n A4nuuucrpa'ruBHara cr-paAa Ha O6uuucra
al(M HHr.rcrpauu, rp. feuepaa Toueno;

2. l{eno:nr u 3aflBterus.3a yqacrr.re ce npuel{ar ao 15.00 qaca sa 17.07.2017r.:
3. Ornea Ha HMorr{re Moxe aa ce r.r3Bbpurr nceru pa6oreu aeH,uo aegr, npeAxoxAarr aeH,

Ha r'Lpm cnea 3aKynyBaHe Ha TpGxHu Ao(yMeHTrr;

V, fly6:ruvuur rl,pr Aa ce npoBe.[e sa 18.07.2017r. or 09.00 qaca B aAMrrHrrc'rparriBHara
crpaula Ha O6utuna l-errepa:r Toureno, B 3arara Ha rperrl erax.

VL yTBTTPXAAIIAM rptxHa iroKyMeHTalrHf,, BKnlorrBarqa:

l. 3anosea Ha Klreta sa Obuuna lenepa",r Torueno 3a orKpr4BaHe Ha npoueAypa no
npoBe)KAarre rra lbpra c rafiuo HagganaHe;

2. 3asnresue 3a yqacrr.re;

ISO 9001 - (hcreMr rr ynpr&rcn[c {r FrqccrBoro lla ycxyrnrc ]s rparliasnr|rc

95OO leuepaa Touteeo, gn. 'Baa,u Anpunoe'No 5, wlDtL.toshevo,org
?et-: 05731/ 20-20, <Da;rc: 05731/ 25-05, mail@oslew.org s\-

n
sGs
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3. flparu:ra:a npoBexAaHe ua ny6ruvelr rr,pr c rafiHo HarIaBaHe 3a orAaBaHe noA HaeM Ha '
3eMeAelrcKr., seur.r or Ofl(D;

4. Onnc na OflO rro 3eMJrr4rrla, Macr,rBlr, nJrourrr H HarrilJrHlr rpsxHrr ueHr.r;
5. .{euapaqua 3a ornea Ha lrMorr.rre.
6. [ex,rapaunr 3a Jrrrnca Ha 3aalJrxeHru Itr,M HAn;
7. llpoerr 3a AoroBop;

VII. OIPEAEJIflM cle.qsure ycnoBr4, K6M yqacrurrrrure:
Yqacrrrlruure n ny6ruunur fi,pr npeAcraBqr ao 15.00 qaca Ha 17.06.2017r. cJreAHr.rre

Heo6xoaaMn aoKyMeHTr.r, rrocoqeHr.r B Tp6xHara aoKyMeHTauru:
1. 3a-rereHrre 3a yqacrue;
2. tlKO 3a 3ar(y[eHa rptxHa ,{oKyMeHraurrq;
3. I]rareNes aoKyMeHT 3a BHeceH aeno3uT;
4. lernapauur 3a or;rea Ha r{MorHTe;
5. lerlapauua 3a Jrrrlca Ha 3aatJrxeHrrf, xr,rvr HAfl;
6. Ileuonara o$epra;

VIII. HE CE AOIIyCKAT,Io yvac:rue B Tlpra c raiiHo Ha.unaeaue KaHAriaarrr:
l. :arynranlr rprxHa aoKyMeHTauH, cnea o6rreuvr cpor;
2. '4uuro aeno3lrr n/uru qoryueHTaur.rf, 3a yrracrr.re ca npeacraBerrr4 cJrea onpeaeneHu, \r'

cpoK;
3. qlr.gro o$eprna ueHa e no,4a,4eHa B He3arreqaraH u lutul r.pozpaueH rrnnt<;

4. qusro.qor),r\ieHTarrr.r, He ctltpxa Bcr.rq(r.r 3aa'r,JrxuTelrHr.r elreMenTr.t no r.lX;

IX, HE CE AOIyCKAT ao yqacrlre B TBpra c rafino na44anane KaHAr,r.[arr-r, Korlro HMar
3aa6,'IxeHr,r, Kr,M 06rqmra fenepa,r Toureno.

X, HA3HATIABAM rouucur B cbcraB:
flpeAceAarer: .{eru luuarpon - 3aMecrHrr(-KMer;
I,l q:resoae:

Mapur Blp6auoBa - anpeKrop Ha ,{uperqlra OBMAT;
I-aruua ,{ur'.rona - HaqaJrHr.rK ua oraer CCA;
Eaeua ,[unurpoBa - cr. eKcnepr s oraer CCA;
Ka,romr 3axapueB - ropacKoHcynr;

Peseprnu qreuoBe:

l Xr.rsKa 3anopoNauona - rcpucroHcyJrr;
2. Mas ZsaHosa - HarrzrlrHu( Ha oraeJr OB;

Crc:aaaqa: Aa nponeae'rcpr c rafiuo HaaaaBaHe 3a or.qaBaHe noa HaeM Ha no3eMJreHr,rre

r.rMorr,r or O6rqrscru no3eMJreH Son4 sa cronaHckara 2017 -2018 ro.qrlra, ctraacuo nprnoxeHlle
Nl1 :a cpor< or 5 cronancrlr roar,rHrr, cqr4raHo or 2017-2018 roausa.

ISO 9001 - Cxcre$r la tnpaB.renrre Ha NatrccrBor:o xa )c.ryrlrre re rpa'rirlaHlrre

ISO l{001 -Cl|crerla ra ynpas!.rcrHe Ha o}conlla cpcna {affi



Kourpora no 3anoBeara BL3JIaraM Ha r-H .(eru l[ur,ar.rrpon - 3aMecrHHK-KMer Ha O6uluHa
ferrepa:r l-ourego.

Hacto.guara 3a[oBea aa ce Bptrrri Ha or.aer ,,Co6creeHoct u cronaHcKl geftuocru" :a
Il3n'r,.1H eH H e.

BAJI EHTITI{ AI{MI,ITPOB
Klre'r na o6uuna feuepa,'r T,

ISO 9001 - Cxcrc a 1! ynplB.reHHe ll, K{qecrBoro fl$ ycJrJ_r'x]e ra rpa,l(,rallllrc

f,Q. ISO l.l00l -Cxcreir,t ra )npsBJr€[rle Is or(Mrrrrs cper[ ffi
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Приложение № 1     

     

СПИСЪК НА  МАЛОМЕРНИ ИМОТИ  ОТ ОПФ 2017-2018г.  

     

землище 
№ на  имота категория НТП 

Площ на 

ПИ  дка 

Ал.Стамболийски ПИ 101065 ІІІ нива 4.253 

Балканци  ПИ 020008 ІІІ нива 2.395 

Василево ПИ 170007 ІV нива 4.475 

Василево  ПИ 170005 ІV нива 4.500 

Генерал Тошево ПИ 168024  ІІІ нива 6.500 

Генерал Тошево ПИ 168014  ІІІ нива 3.000 

Градини ПИ 005013  ІІІ друга посевна площ 3.352 

Градини ПИ 076111  ІV друга посевна площ 2.279 

Градини ПИ 076128  ІV друга посевна площ 2.856 

Градини ПИ 076125  ІV друга посевна площ 4.733 

Житен ПИ 041050  ІV друга посевна площ 3.365 

Житен ПИ 041053  ІV друга посевна площ 3.267 

Житен ПИ 041146  ІV друга посевна площ 5.730 

Житен ПИ 041148  ІV друга посевна площ 2.964 

Житен ПИ 041150  ІV друга посевна площ 3.079 

Житен ПИ 077278  V друга посевна площ 1.461 

Житен ПИ 077281  V друга посевна площ 1.695 

Житен ПИ 077285  V друга посевна площ 1.320 

Житен ПИ 077286  V друга посевна площ 1.801 

Житен ПИ 077287  V друга посевна площ 1.495 

Житен ПИ  077288  V друга посевна площ 1.481 

Житен ПИ 077289  V друга посевна площ 1.440 

Житен ПИ 094082  ІІІ друга посевна площ 1.067 

Изворово ПИ 163046 ІІІ нива 2.489 

Изворово  ПИ 178126  ІІІ друга посевна площ 1.770 

Изворово  ПИ 178128  ІІІ друга посевна площ 3.769 

Изворово  ПИ 116207 ІІІ друга посевна площ 8.071 

Изворово  ПИ 009001 ІІІ лозе 0.967 

Изворово  ПИ 009004 ІІІ лозе 0.630 

Изворово  ПИ 009009 ІІІ лозе 0.643 

Изворово  ПИ 009015 ІІІ лозе 0.636 

Изворово  ПИ 009018 ІІІ лозе 0.593 

Изворово  ПИ 009019 ІІІ лозе 0.642 

Изворово  ПИ 009020  ІІІ лозе 0.577 

Изворово  ПИ 009041 ІІІ лозе 0.632 

Изворово  ПИ 009060 ІІІ лозе 0.680 

Изворово  ПИ 009061 ІІІ лозе 0.615 

Изворово  ПИ 0090063 ІІІ лозе 0.707 

Изворово  ПИ 009069 ІІІ лозе 0.681 

Конаре ПИ 018115  ІІІ нива 3.745 

 



 

                     ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

Къпиново ПИ 074002 ІІІ друга посевна площ 2.861 

Къпиново ПИ 074003  ІІІ друга посевна площ 2.996 

Къпиново ПИ 105006  ІІІ друга посевна площ 2.830 

Къпиново ПИ 105007  ІІІ друга посевна площ 1.148 

Къпиново ПИ 105008  ІІІ друга посевна площ 2.379 

Къпиново ПИ 106037  ІІІ друга посевна площ 2.040 

Къпиново ПИ 036012 ІІІ нива 3.479 

Къпиново ПИ 001011 ІІІ нива 6.000 

Къпиново ПИ 066004 ІІІ нива 2.915 

Писарово ПИ 008003  ІІІ друга посевна площ 8.380 

Писарово ПИ 008004  ІІІ друга посевна площ 1.382 

Писарово ПИ 008005  ІІІ друга посевна площ 5.000 

Писарово ПИ 008006  ІІІ друга посевна площ 3.661 

Писарово ПИ 008011  ІІІ друга посевна площ 1.413 

Писарово ПИ 008013  ІІІ друга посевна площ 2.324 

Писарово ПИ 008014 ІІІ друга посевна площ 3.418 

Писарово ПИ 008015  ІІІ друга посевна площ 1.460 

Писарово ПИ 008020  ІІІ друга посевна площ 1.559 

Писарово ПИ 008021  ІІІ друга посевна площ 3.296 

Писарово ПИ 008046  ІІІ друга посевна площ 1.344 

Преселенци ПИ 040060 ІІІ нива 2.000 

Преселенци ПИ 000366  ІІІ друга посевна площ 5.011 

Преселенци ПИ 000240 ІІІ друга посевна площ 3.198 

Преселенци ПИ 000241 ІV друга посевна площ 2.429 

Преселенци ПИ 000243 ІІІ друга посевна площ 5.483 

Преселенци ПИ 000259  ІІІ друга посевна площ 3.483 

Преселенци ПИ 000263  ІІІ друга посевна площ 6.167 

Преселенци ПИ 000265 ІІІ друга посевна площ 3.199 

Преселенци ПИ 000266 ІІІ друга посевна площ 3.179 

Преселенци ПИ 000224  ІІІ друга посевна площ 2.818 

Преселенци ПИ 000225  ІІІ друга посевна площ 2.682 

Преселенци ПИ 000227  ІІІ друга посевна площ 3.061 

Преселенци ПИ 000228  ІІІ друга посевна площ 2.809 

Преселенци ПИ 000229  ІІІ друга посевна площ 4.673 

Преселенци ПИ 000230  ІІІ друга посевна площ 4.460 

Преселенци ПИ 000231  ІІІ друга посевна площ 2.454 

Преселенци ПИ 000232  ІІІ друга посевна площ 2.391 

Преселенци ПИ 000247  ІІІ друга посевна площ 5.853 

Преселенци ПИ 000248 ІІІ друга посевна площ 3.654 

Преселенци ПИ 000249  ІІІ друга посевна площ 6.138 

Преселенци ПИ 000302  ІІІ друга посевна площ 2.300 

Преселенци ПИ 000303  ІІІ друга посевна площ 2.465 

Преселенци ПИ 000304  ІІІ друга посевна площ 2.362 

Преселенци ПИ 000251  ІІІ друга посевна площ 5.020 

Преселенци ПИ 000362  ІІІ друга посевна площ 5.011 

Рогозина ПИ 009020  ІІІ нива 2.301 

Рогозина  ПИ 038081  ІV нива 4.308 

Росен ПИ017055 ІV нива 0.880 

Снягово ПИ 034001  ІV нива 7.076 

Узово ПИ 018006  ІІІ нива 8.262 

Узово ПИ 031002  ІV друга посевна площ 1.037 

Узово ПИ 031003  ІV друга посевна площ 1.234 

Узово ПИ 031005  ІV друга посевна площ 1.177 

Узово ПИ 031006  ІV друга посевна площ 3.263 

Узово ПИ 032026  ІV друга посевна площ 1.090 
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Узово ПИ 033057  ІV друга посевна площ 1.416 

Узово ПИ 035069  ІV друга посевна площ 1.246 

Узово ПИ 035070  ІV друга посевна площ 1.376 

Узово ПИ 035071 ІV друга посевна площ 1.036 

Узово ПИ 035077  ІV друга посевна площ 1.057 

Узово ПИ 032025  ІV друга посевна площ 1.089 

Узово ПИ 033051  ІV друга посевна площ 4.940 

Узово ПИ 033054  ІV друга посевна площ 4.964 

Узово ПИ 034060  ІV друга посевна площ 4.087 

Узово ПИ 032027 ІV друга посевна площ 1.029 

Узово ПИ 034061 ІV друга посевна площ 1.923 

Узово ПИ 033062  ІV друга посевна площ 3.610 

Узово ПИ 032023  ІV друга посевна площ 1.160 

Чернооково ПИ 053183 ІV друга посевна площ 6.930 

      Общо: 241.805 
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Приложение №2 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 

ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

 

              1. Кметът на Общината открива процедура по провеждането на търг с тайно 

наддаване със Заповед. Организацията и провеждането на търга се извършва от комисия, 

назначена със заповед на Кмета на Общината, която се състои от 5(пет) члена , един от които 

е юрисконсулт и (2) резервни членове.              

              2. Заповедта по т.1 се публикува  най-малко 15 дни преди датата на търга  на  

интернет страница на общината  и се поставя на  таблото за обявления в сградата на 

Общинска администрация. Същата се публикува  и в един регионален ежедневник. 

             3.Тръжната документация се получава срещу заплащане на такса в размер на 

20(двадесет) лв, внесена в касата на Общината, която съдържа: 

                  3.1. Заповед на Кмета на Община Генерал Тошево за откриване на процедура по 

провеждане на търга с тайно наддаване; 

                  3.2. Заявление за участие; 

                  3.3. Правила за провеждане на търга с тайно наддаванеа; 

                  3.4. Опис на ОПФ по землища, масиви, площи и начални тръжни цени; 

                  3.5.Декларация за оглед на имотите. 

                  3.6.Декларация   за   липса  на   задължения   към   НАП;  

      3.7.Проект за договор; 

  4. Размерът на депозита за участие в търга с тайно наддаване е 10(десет) лева за 

декар земеделска земя. 

  5. Участниците в търга с тайно наддаване представят: 

       5.1.  ПКО за закупена тръжна документация;  

       5.2.  Платежен документ за внесен депозит; 

                   5.3.  Декларация за оглед на имотите; 

                   5.4.  Декларация   за   липса  на   задължения   към   НАП; 

       5.5.  Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен, надписан 

плик, като офертната цена не може да бъде по-ниска от  начална тръжна цена. 

В офертата се записват: името на кандидата, землището/а/, номера/та/ на имота/тите/, 

категорията, декарите и офертната цена /цифром и словом/ в лева за декар. Офертата се 

подписва от участниците физически лица и подписва и подпечатва от участниците 

юридически лица. 

 6.  Заявление и документите посочени от т.5.1. до т.5.4. и  запечатания плик с 

ценовата оферта по т.5.5  се поставят в общ запечатан плик,  надписан с името на кандидата 

и процедурата  за която участват. 

             7. Запечатания и надписан плик  по т.6 се представя в Информационен център на І 

етаж в Общинска администрация.При приемането върху плика  се отбелязват: входящ  

номер,  дата и час на представяне. 
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             8. Не се допускат до участие в търга с тайно наддаване кандидати, чиито документи 

за участие в конкурса са : 

                   8.1. представени след определения срок; 

                   8.2. ако офертната цена е подадена в незапечатан и /или/ прозрачен плик; 

                   8.3. не съдържат всички задължителни елементи по т.5; 

             9. Не се допускат до участие в търга с тайно наддаване кандидати, които имат 

задължения към Община Генерал Тошево (проверка за наличието на задължения към 

общината се извършва служебно от служители на общинска администрация). 

             10. На търга с тайно наддаване, при разглеждане на  подадените  документи по т.5 

могат да  присъстват кандидатите или упълномощен от тях представител.                 

     11. Председателят на  комисия обявява допуснатите до участие в търга , както и тези 

които не се допускат до участие поради наличие на някои от основанията по т.8 и т.9  като 

посочва и конкретното основание.                                   

               12.  Комисията разглежда  ценовите оферти на закрито заседание. 

               13. Комисията оценява офертите, съобразно предложена цена , като за спечелил 

търга с тайно наддаване се обявява кандидата предложил най-висока цена на декар за 

съответния имот в дадено землище. 

    14. Ако за определен имот са предложени 2 или повече еднакви  ценови оферти се 

провежда процедура на търг с явно наддаване. 

               15. За извършените действия, комисията съставя протокол, който се подписва от 

всички членове. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Протоколът с 

резултатите от търга с тайно наддаване се представя на Кмета на Общината, не по-късно от 3 

(три) работни дни от заседанието на комисията. 

               16. Въз основа на протокола с резултатите от търга с тайно наддаване,  Кметът на 

Общината издава заповед за утвърждаване на класираните и определя лицето спечелило  

търга и предложената  наемната цена. 

                17. Заповедта по т.16  се връчва на заинтересованите лица.Същата може да се 

обжалва от останалите участници в търга с тайно наддаване в 14 /четиринадесет/  дневен 

срок пред Административен съд Добрич по реда чл.149, ал.1 от АПК. 

                18. Заповедта по т.16 се публикува на интернет страницата на общината и се 

поставя  в сградата на общинска администрация на определеното за целта място, достъпно за 

всички заинтересовани лица.  

                19. В (7) седем дневен срок от влизане на заповедта в сила по т.16, определеното за 

спечелило търга лице е  длъжно  да внесе предложената от него  наемната цена в касата на 

Общината или по банков път. 

                20. Ако лицето  спечелило търга с тайно наддаване  не извърши дължимото 

плащане на наемната цена , в срока по т.19, се счита, че то се е отказало от сключването на 

договор. В този случай внесения от него депозит се задържа в полза на Община Генерал 

Тошево.  

   21. В случаи на т.20, Кметът уведомява класирания на второ място участник да 

внесе предложената от него цена в 7(седем) дневен срок и така до изчерпване на  

участниците , предложили  наемна цена не по-малка от  началната  тръжна цена. 

   22.Ако лицето  спечелило търга с тайно наддаване по т.21  не извърши дължимото 

плащане на наемната цена, в срока по т.21, се счита, че то се е отказало от сключването на 

договор. В този случай внесения от него депозит се задържа в полза на Община Генерал 

Тошево. 

   23. Договорът се сключва от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице 

в 7-дневен срок след  извършеното плащане. 

   24. Сключването на договор за наем по т.23 не гарантира подпомагане на 

земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. 

               25. На недопуснатите участници в търга , депозита за участието се освобождава по 

тяхно искане в 7 (седем) дневен срок от приключване на търга, като представят заявление за 

връщане на депозита по актуална банкова сметка или в брой. 



 

                     ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

   26.На неспечелилите участници в търга, депозита за участието се освобождава по 

тяхно искане в 7 (седем) дневен срок от  внасянето на предложената цена от обявения за 

спечелил, като представят заявление за връщане на депозита по актуална банкова сметка или 

в брой. 

               27. Имоти за които няма постъпили оферти или предложена  офертната цена не е 

внесена в определения срок се  отдават по реда на чл.24а ал.7 ат Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи.      

 


