
Община Брезник, на основание заповед №  РД_2-934/28.12.2018 г., 

обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 

/една/ стопанска година  - 2018/2019 год./ на  свободни имоти – 

пасища, мери и ливади от ОПФ по реда  чл. 37и, ал. 13 от   ЗСПЗЗ, в 

който да се допускат до участие само собственици  от Община Брезник 

на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

I.Свободни имоти: Имотите по Решение № 746/22.11.2018 г.на 

Общински съвет Брезник, съгласно Заповед № РД_2-934/28.12.2018 

г., качена на сайта на община Брезник – www.breznik.info 

II. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване. Начална 

тръжна цена- цената, определена с Решение № 696/26.02.2015 г. на 

Общински съвет. 

           III. Цената на тръжната документация е 10.00 лв. без ДДС или 

12.00 лв. със ДДС и може да бъде закупена   в сградата на общинската 

администрация -  гр. Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 на касата на 

общината, както следва: 

в рамките на работното време на администрацията от 14.01.2019 г от 

8.00 ч. до 16.00 ч. на 17.01.2019 г. (за повторния търг – от 24.01.2019 

г. от 8.00 часа  до 16.00 ч. на 25.01.2019 г.)  

           IV. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за 

всяка една от позициите е в размер на 10 % от първоначално 

обявената начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати   на 

касата на  Община Брезник  или по Банкова сметка на Община 

Брезник: BG46STSA93008423552400; BIC: STSABGSF;   Вид 

плащане:444200 - Приходи от наем на земя. 

             V. Пликът със съответните документи се подава  в срок от 

14.01.2019 г. до 16.00 ч. на 17.01.2019 г. (за повторния търг – от 

24.01.2019 г. до 16.00 ч. на 25.01.2019 г.)  в дирекция ОСПО и ХД.   

           VI. Дата, място и час на провеждане на търга:   22.01.2019 г. 

от 10. 00 ч. в заседателната зала на Общината. 

           VII. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 

29.01.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

          VIII. Специални изисквания към участниците в търга – 

Кандидатите да са с регистриран животновъден обект в Община 

Брезник и да предоставят Справка за регистрация на животновъдния 

обект в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

           IX. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова: 10 % от 

обявената цена. 

           X. Начин на плащане на наема: еднократно при сключване на 

договора. 

     Информация се предоставя на тел. 07751/21-60 общинска 

собственост. 


