
 
гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” № 2 

тел: 05571/5111; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg 

 
 

 

                                               З А П О В Е Д 

 

                                          № 132/ 15.03.2021г. 

 
     НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7 и ал.8 от  ЗОС и чл.19 от 

НРПУРОИ 

     ВЪВ ВРЪЗКА: чл.88 и чл.89 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Решение № 134/03.02.2021г., прието на 16-то 

заседание на ОбС Сунгурларе, проведено на 03.02.2021г. 

 

                                             З А П О В Я Д В А М : 

 
         1.Откривам процедура по отдаване под наем на земеделски имот – публична 

общинска собственост, находящ се в с.Терзийско, община Сунгурларе, както следва: 

          - 2000/130079 ид.ч.кв.м. съставляващи поземлен имот с идентификатор 

72299.221.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

РД-18-1781/26.10.2018г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: 

местност „ТАШ ПУНАР” трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Пасище, категория на земята: 8, съседи: имоти с идентификатор 

72299.234.66; 72299.234.67; 72299.221.118; 72299.219.9; 72299.218.29; 72299.218.30; 

72299.218.31; 72299.218.28; 72299.221.120; 72299.275.1; 72299.218.33; 72299.218.34; 

72299.221.123; 72299.213.10; 72299.275.2; 72299.213.9; 72299.213.8; 72299.213.3; 

72299.213.4; 72299.213.6; 72299.213.2; 72299.213.5; 72299.275.3; 72299.275.4; 

72299.221.121; 72299.221.122; 72299.215.15; 72299.275.5, номер по предходен план 

000217, за ползване за други временни постройки, с начална тръжна цена 100,00 /сто 

лева/, годишно. 

         2.Обекта да се отдаде под наем за срок от 10 години, след провеждане на 

публичен търг с явно наддаване 

          3.Утвърждавам тръжна документация съдържаща: 

              1.Заявление за участие. 

              2.Копие от АОС на имота. 

              3.Копие от скица на имота. 

              4.Заявление за издаване на удостоверение от отдел „Общинска собственост” за 

липса на задължения към Община Сунгурларе. 

              5.Проекто – договор. 

         4. Определям цена на един комплект тръжни документи 10 лв., платими в касата 

на Общината и се получават в стая № 23, І-ви етаж /над партер/. 

         5.Търгът да се проведе на 31.03.2021г. от 13:30 часа в заседателната зала на 

Общината. 

         6.Депозитът за участие в търга е 50% от обявената началната годишна наемна 

цена и се внася в касата на Общината. 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

 

 

 



        7.До участие в търга ще се допускат еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани по реда на Търговския закон, които нямат задължения към МДТ – 

Сунгурларе и Община Сунгурларе. 

         8.Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения 

към общината, или е бил наемател на общински имот и договорът е бил прекратен по 

негова вина през последните пет години. 

         9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 17:00 часа до 30.03.2021г. с 

представител от  съответното кметство  или кметско наместничество. 

         10.Документи за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, 

адресиран и подпечатан, и се приемат до 17:00 часа до 30.03.2021г.  в деловодството на 

общината.  

 

            Настоящата заповед да се обяви на електронната страница и информационното 

табло на Община Сунгурларе, да се връчи на отдел „Общинска собственост” и 

Км.наместник на с.Терзийско за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

Кмет на Община Сунгурларе:……………. 

                                        /д-р Георги Кенов/ 

 

 

ВУ/ 


