
   

 

 

 

 
 

 

О Б Я В А 

 

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  

на имоти от ОПФ „Пасища и мери” на Община Алфатар  
 

 

 Със заповед № РД-638/ 12.12.2017 г. Кметът на община Алфатар обяви явен търг за 

отдаване под наем на имоти от ОПФ „Пасища и мери” на Община Алфатар и одобри 

тръжната документация. Имотите ще се отдават за ползване под наем до 30.09.2018г. 

Търгът ще се проведе на 08.01.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на 

Общински съвет Алфатар. 

Обект на търга са свободни пасища от ОПФ: 

 

Началната тръжна цена на имотите е в размер на 7,00лв на декар. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.  

За запознаване с условията за участие в търга е необходимо закупуване на тръжна 

документация на цена от 2 (два) лева, внесени на касата на общината. 

Тръжната документация се предоставя от служители в Дирекция СА в Община Алфатар, 

ет.3, след представяне на документ за закупуването й. 

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в работното време на общината, в 

срок до 15,00ч. на деня, предхождащ търга, след представяне на документ за закупена 

тръжна документация и внесен депозит за участие в търга. 

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Алфатар до 

17,00 часа на деня, предхождащ търга. 

При неявяване на кандидат за даден имот, повторен търг ще се проведе  на 15.01.2018г., при 

същите условия, на същото място и час. 

Връзка с организатора на търга - телефон 086/811 632, 811 633, 0886852668. 

Всички дейности, свързани с обявата следва да се извършват на адреса на Община Алфатар: 

гр.Алфатар, ул.Й.Петров № 6, в работното й време: 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 часа. 

 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

№  

Имот № Землище Местност Кат. 

Площ 

(дка) 

Отдавана 

площ (дка) 

Начална 

тръжна 

цена (лева) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Част от  201217 Васил Левски МЕРА VI 813,423 16,00 112,00 

2. Част от 201213 Васил Левски МЕРА VI 25,966 7,00 49,00 

3. Част от 020030 Чуковец САРЪАРМУТ V 246,585 75,00 525,00 

4. Част от 070209 Бистра МЕРА V 113,042 30,00 210,00 

5. Част от 000288 Алеково ЮРДЕКСЪРТА VІ 199,177 36,00 252,00 

                       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: 086/811 646, тел.централа: 086/811 610 

 
 


