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О Б Щ И Н А   А Л Ф А Т А Р,   О Б Л А С Т   С И Л И С Т Р А  

7570 гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6 
факс: /08673/ 26 03, тел.:  086/811610;811611; e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
№РД – 051 

16.02.2012год., 

гр.Алфатар 

 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА в.вр. с чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, в.вр.с чл.15 от 

НРПУРОИ приета от Общински съвет Алфатар и във връзка Решение №032 от 

27.01.2012г., взето по Протокол №05/2012год. на Общински съвет Алфатар. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем на имоти, публична общинска 

собственост, както следва: 

№ 

по  

ред 

     АОС 

   № 

         Описание     Селище Имот № 

   по КВС 

     Начална 

    тръжна цена  

       без ДДС 

             (лв)/годишно 

   1         2                3            4          5             6 

1. №13 от 

12.04.2000г. 

Язовир /водоем/  

с площ от 22,716 дка. 
с.Цар Асен № 002095 

485,00 (четири стотин и 

осемдесет и пет)лв. 

2. №15 от 

25.09.2000г. 

Язовир /водоем/ 

с площ от 23,690 дка. 
с.Васил Левски №201216 

505,00 (петстотин и 

 пет )лв. 

 

При следните условия: 

1.Вид на търга- с явно надаване. 

2.Начална наемна (годишна) цена в лева: 

2.1.за водоем в с.Цар Асен – 485,00 (четири стотин и осемдесет и пет)лв..;  

2.2.за водоем в с.Васил Левски – 505,00 (петстотин и пет )лв.; 

3.Стъпка за наддаване: 10% от началната тръжна цена. 

4.Срок на договора- до 10(десет )години. 

5.Начин на плащане – преди подписване на договора за първата година и съгласно 

договора за следващите години. 

6.Дата за провеждане на търга: на- 21.03.2012г. от 10:00 часа в стая №22, ет.ІІІ, в 

сградата на община Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6. 

7.Срок за закупуване на тръжната документация -до 17:00 часа на 20.03.2012г. 

8.Срока за подаване на заявления за участие в търга- до 17:00 часа на 20.03.2012г. 

9.Оглед на обекта- всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на 20.03.2012г., след 

представяне на документ за закупени тръжни книжа. 

10.Право на участие – физически и юридически лица. 

11.Размер на депозита- 10% от началната тръжна цена . 
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12.Тръжната документация се получава в ст.22, ет.3 след заплащане на сумата от 2/два/ 

лв. в касата на Общината в срок до 17:00 часа на 20.03.2012г. 

 13.Други тръжни условия: 

 13.1.Заявление за участие образец; (Приложение 1); 

 13.2.Документ за закупени тръжни книжа; 

 13.3.Документ за внесен депозит ; 

 13.4.Удостоверение за липса на задължения към община Алфатар 

 13.5.Документи за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо 

лице рег. по БУЛСТАТ/ЕИК; 

 14.Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търга и договор за отдаване под 

наем, като неразделна част от нея. 

 15.Обявата да се публикува във вестник „Силистренски БРЯГ”. 

 16.При неявяване на кандидат, повторен търг да се проведе на 28.03.2012 г., при същите 

условия. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:Цените са без включен ДДС. 

 

  

 

 

 
 

    
      КМЕТ НА ОБЩИНАТА:______________ 

         /ЙОРДАНКА УЗУНСКА/ 

 
 

 

Изготвил: 

Камелия Христова, мл.специалист ОС 

 

Съгласувал: 

Юрист на община Алфатар: 

   /Димитър Генов/ 

Гл.специалист ФСД: 

  /Величка Инджова/ 


