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З А П О В Е Д 
№РД-08-625 

Крушари, 07.12.2022г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол за проведен публичен търг с тайно 
наддаване от 07.12.2022г. за отдаване под наем на поземлен имот №04193.5.1 с площ 40009 кв.м., трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория: 3, номер по 
предходен план: 005001 по КК и КР на с.Бистрец, одобрени със заповед №РД-18-522/02.08.2019г. на ИД на 
АГКК при граници на имота: 04193.4.109, 04193.7.31, 04193.2.515, 04193.2.59, актуван с АчОС 
№2594/10.05.2021г. за селскостопански нужди за срок от 5 (пет) години, считано от 01.10.2022г. до 30.09.2027г. 
 

О Б Я В Я В А М : 
1.Класирането на участниците в състоялия се публичен търг с тайно наддаване на 07.12.2022г., както 

следва: 
 

№ Землище Имот № Площ НТП 
Кате-
гория 

АОС  
№/дата 

Класиране 
на 

участниците 
в търга 

Предложе-
на годишна 
наемна цена 

лв/дка 

Годишна 
наемна 

цена 

1 с.Бистрец 04193.5.1 40,009 нива 3 
2594/ 

10.05.2021 
1.ЗП Хр. Пл. 
Игн. 90,00 3600,81 

       2.Д.П.Г. 88,00 3520,79 

 
2.Определям за наемател на описаният в т.1 общински поземлен имот ЗП Хр. Пл. Игн., ЕИК 179826597 

с адрес на управление с.хххххххххх, ул.“ххххххх“ №ххх. 
3.Определям годишната наемна цена за имота по т.1 в размер на 3600,81 лв. (три хиляди и 

шестстотин лева и осемдесет и една стотинки), съответстваща на достигнатата на търга цена, която 
наемателят трябва да внесе в брой в касата на общината или по банков път по сметка на общината: Банкова 
сметка: BG04IORT80888497522700, Банков код: BIC: IORTBGSF, Вид плащане: 444200 при “Инвестбанк” 
АД, клон Добрич в деня на сключване на договора за наем. 

4.Договорът за наем се сключва в 7 (седем) дневен срок след изтичане на срока за обжалване на 
заповедта (14 дни от издаването й), след представяне на платежен документ за внасяне на  горепосочената 
сума. Ако наемателят не внесе сумата в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на 
сделката и внесения му депозит се задържа. 

За сключване на договор за наем се поканва втория по цена участник.  
5.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на интернет страницата 

на общинската администрация Крушари – www.krushari.bg 
6.Настоящата заповед да се връчи на участниците в търга и на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 
Настоящата Заповед може да бъде оспорена чрез кмета на община Крушари пред Административен 

съд Добрич в 14-дневен срок от узнаването й. 
 
 
 
 

 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ /n/ 
Кмет на Община Крушари  
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