
 

 
 

У К А З А Н И Я 

 

НА  

ДПБ-БЯЛА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ  

 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 

МЕСТНОСТТА „ЛИПОВЛУКА”-  ИМОТ №166004  И № 167001 ПО 

ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ ГР.БЯЛА И КАТЕГОРИЯ НА 

ЗЕМЯТА  ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ „ПЕТА” С ОБЩА 

ОБРАБОТВАЕМА ПЛОЩ 181,803 ДКА 

ПРИ НЕПОЛИВНИ  

УСЛОВИЯ 

 

 

 

1.Всеки  кандидат  желаещ да участвува в явния търг за отдаване под 

наем на земеделска земя в местността „Липовлука”  на площ 181,803 

дка  , следва да представи   пред  комисията  изискуемите документи  

преди започване на търга. 

2.Желаещите кандидати да участвуват в явния търг участвуват лично 

или чрез упълномощени лица. 

3.Кандидата не  закупил тръжни документи  и не подал заявление  за 

участие в законо - установените срокове  не се допуска до участие в 

явния търг. 

4.В деня на участието кандидата се легитимира  пред комисията с 

документ за самоличност. 

5.Кандидат не явил се  на явния търг губи гаранцията си за участие , и 

тя остава за сметка на ДПБ-Бяла ,която се превежда на МЗ, като 

собствен приход. 

6.Гаранцията за участие се връща на кандидатите най-рано  в три 

дневен срок след излизане на Решението за сключване на договор за 

наем с кандидата спечелил явния търг. 

7.Началната цена за наем  на 1 дка земя , е 44,00 лв ,ръководейки се от 

З-д №186/13.07.2015 год. 

8.Наддавателната  стъпка  10%. 

9.Предложенията на  кандидатите се записват в протокола на 

комисията  ръководеща явния търг. 

10.Комисията се назначава от Директора на ДПБ-Бяла   и се състои от 

три лица ,като председателя задължително  е правоспособен юрист. 



11.Комисията излиза с протокол и решение от проведения явен търг за 

отдаване под наем на земеделска земя в местността „Липовлука”  на 

площ 181,803 дка ,който се връчва на Директора за утвърждаване. 

12.Директора излиза с Решение в три дневен   за сключване на 

договора  за 7(седем) години  за наем на земеделска земя в местността 

„Липовлука”  . 

 

 

                                                                              Директор:.............. 

                                                                               (Д-р О.Церовски) 


