
 

                                                        Сертифицирана по ISO 9001: 2008  

 

2300 Перник,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№  1453  

гр. Перник, 25.08.2015 г. 
 
 

 
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 19 и чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 
23, гл. 9 от НПУРОИ и решение № 1106/ 25.06.2015 г на Общински съвет – Перник   

НАРЕЖДАМ: 

       Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – 

публична общинска собственост,  както следва: 

 

 1. Земеделска земя с площ  17,377 дка., намираща се в землището на гр. Батановци, общ. 

Перник. АОС № 8427/ 27.08.2014 г. 

Имот № 000201, местност „Рацо” – 17,377 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 000252, 
000002, 000145.  

При начална тръжна цена 225,90 лв. годишно. 

 
2. Земеделска земя с площ  3,749 дка., намираща се в землището на гр. Батановци, общ. 

Перник. АОС № 8136/ 07.07.2014 г. 

Имот № 018006, местност „Вейниците” – 3,749 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 
018005, землищна граница, 018002, 018003.  

При начална тръжна цена 48,74 лв. годишно.    

           

 3 . Земеделска земя с обща площ  6,409 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. 

Перник. АОС № 8107/ 07.07.2014 г. 
 Имот № 124062, местност „Извор” – 6,409 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 124086, 

124059, 124060, 124061, 124101, 000019, 124063, 124064, 124065, 124066.  
При начална тръжна цена 83,32 лв. годишно. 

 
4. Земеделска земя с обща площ  6,069 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. 

Перник. АОС № 8106/ 07.07.2014 г. 

 Имот № 124066, местност „Извор” – 6,069 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 124086, 
124062, 124065, 124071, 124072, 124073, 124074, 124075, 124076, 124077, 124078, 124079, 124080, 

124081, 124082, 124083, 124082, 124081, 124080, 124079, 124078, 124077, 124076, 124075, 124074, 
124073, 124072, 124071, 124063, 000019, 124084, 124085, 000019, землищна граница, 000023, 124068, 
124069, 124070, 124069, 124068, 124067, 000023.  

При начална тръжна цена 78,90 лв. годишно    
      

5. Земеделска земя с площ 5,796 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8738/ 14.01.2015 г. 

  

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА     ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
  

    



Имот № 010003, местност „Джинов дол” – 5,796 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 
010004, 000111, 010002, 000366.  

При начална тръжна цена 28,98 лв. годишно.` 

 

6. Земеделска земя с площ 3,344 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8739/ 14.01.2015 г. 

Имот № 010005, местност „Джинов дол” – 3,344 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 

000366, 000111, 010004.  
При начална тръжна цена 16,72 лв. годишно. 

 
7. Земеделска земя с площ 16,181 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8740/ 14.01.2015 г. 

Имот № 010006, местност „Джинов дол” – 16,181 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 
010051, 000354, 000366.  

При начална тръжна цена 80,91 лв. годишно. 

 

8. Земеделска земя с площ 8,402 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8741/ 14.01.2015 г. 
Имот № 011004, местност „Бабин калин дол” – 8,402 дка. – нива ІХ кат., при граници и 

съседи: 000368, 011007, 011008, 000106, 011003.  
При начална тръжна цена 42,01 лв. годишно. 

 

9. Земеделска земя с площ 32,333 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8733/ 14.01.2015 г. 

Имот № 103042, местност „Под ушите” – 32,333 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 

000131, 000255, 000243, 103001.  
При начална тръжна цена 161,67 лв. годишно. 

 
10. Земеделска земя с площ 10,937 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8732/ 14.01.2015 г. 

Имот № 103044, местност „Под ушите” – 10,937 дка. – изоставена нива ІХ кат., при граници и 
съседи: 000131, 000243, 103002.  

При начална тръжна цена 54,69 лв. годишно. 

 
11. Земеделска земя с площ 27,432 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8729/ 14.01.2015 г. 
Имот № 103045, местност „Под ушите” – 27,432 дка. – изоставена нива ІХ кат., при граници и 

съседи: 000131, 000243, 000154, 000243, 000155,000156.  
При начална тръжна цена 137,16 лв. годишно. 

 

12. Земеделска земя с площ 13,877 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8731/ 14.01.2015 г. 

Имот № 104010, местност „Лечинец” – 13,877 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 
017005, 104009, 104007, 000064, 104011, 104012, 000351, 017001, 017002, 017003, 017004.  

При начална тръжна цена 69,39 лв. годишно. 

 
13. Земеделска земя с площ 16,351 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8737/ 14.01.2015 г. 
Имот № 105002, местност „Средни рид” – 16,351 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 

000184, 104014, 000064, 105001, 105005.  

При начална тръжна цена 81,76 лв. годишно. 

 

14. Земеделска земя с площ 17,195 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8736/ 14.01.2015 г. 

Имот № 106004, местност „Клене” – 17,195 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 106005, 

106010, 000200, 000243, 000200.  
При начална тръжна цена 85,98 лв. годишно. 



 

15. Земеделска земя с площ 7,718 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8745/ 14.01.2015 г. 
Имот № 118001, местност „Селище” – 7,718 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 

000240, 000260, 000146.  
При начална тръжна цена 38,59 лв. годишно. 

 

16. Земеделска земя с площ 27,983 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8744/ 14.01.2015 г. 

Имот № 118002, местност „Селище” – 27,983 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 
000146, 118088, 000260, 022001, 022003, 022004, 022005, 000382, 022009, 022011, 022012, 118087, 
118004, 118003, 000240.  

При начална тръжна цена 139,92 лв. годишно. 

 

17. Земеделска земя с площ 11,988 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 
АОС № 8728/ 14.01.2015 г. 

Имот № 124036, местност „Извор” – 11,988 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 000019, 

124028, 124029, 124030, 124032, 124034, 124033, 124020, 124019, 124026, 000025, 124039, 124040, 
000008.  

При начална тръжна цена 155,84 лв. годишно. 

 

18. Земеделска земя с площ 18,018 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. 

АОС № 8735/ 14.01.2015 г. 
Имот № 182002, местност „Камик” – 18,018 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 

182001, 000200, 107007, 107008, 000377.  

При начална тръжна цена 90,09 лв. годишно. 

 

 19. Земеделска земя с площ от 10,180 дка., намираща се в землището на с. Дивотино, общ. 

Перник. АОС № 8691/ 27.11.2014 г. 
Имот № 062200, местност „Валожене” – 10,180 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 

062308, 062018, 064011, 064001, 064011, 062051, 062303, 062043, 062042, 062302, 062052, 062019, 
062304, 062021, 062307.  

При начална тръжна цена 132,34 лв. годишно. 

 
20. Земеделска земя с площ 0,400 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8680/ 26.11.2014 г. 
Имот № 037033, местност „При излако” – 0,400 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

037040, 037032, 000508, 037034.  
При начална тръжна цена 3,60 лв. годишно. 

 

21. Земеделска земя с площ 2,005 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8679/ 26.11.2014 г. 

Имот № 046002, местност „Рупчовец” – 2,005 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
046001, 026008, 026020, 046007, 046003.  

При начална тръжна цена 18,05 лв. годишно. 

 

22. Земеделска земя с площ 1,904 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8678/ 26.11.2014 г. 
 

Имот № 046008, местност „Рупчовец” – 1,904 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046005, 046084, 046085, 046009, 046010, 046011, 046006.  
При начална тръжна цена 17,14 лв. годишно. 

 
 23. Земеделска земя с площ 0,641 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8677/ 26.11.2014 г. 

Имот № 046022, местност „Рупчовец” – 0,641 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
046023, 046017, 046021, 046027.  



При начална тръжна цена 5,77 лв. годишно. 

 

24. Земеделска земя с площ 0,619 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8675/ 26.11.2014 г. 

Имот № 046042, местност „Ганьова кория” – 0,619 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
026005, 046043, 046040, 046041, 026004.  

При начална тръжна цена 5,57 лв. годишно. 

 
25. Земеделска земя с площ 1,387 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8651/ 25.11.2014 г. 
Имот № 046087, местност „Рупчовец” – 1,387 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046086, 046073, 000555.  

При начална тръжна цена 12,48 лв. годишно. 

 

26. Земеделска земя с площ 20,682 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8650/ 25.11.2014 г. 
Имот № 062091, местност „Гложе” – 20,682 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 062070, 

062088, 000550, 000551, 000092, 000501.  
При начална тръжна цена 248,18 лв. годишно. 

 
27. Земеделска земя с площ 1,304 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8666/ 26.11.2014 г. 

Имот № 037008, местност „Равнище” – 1,304 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
037007, 052030, 037009, 037010.  

При начална тръжна цена 11,74 лв. годишно. 

 
28. Земеделска земя с площ 1,157 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8667/ 26.11.2014 г. 
Имот № 037011, местност „Равнище” – 1,157 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

037012, 000061, 037010, 000555.  

При начална тръжна цена 10,41 лв. годишно. 

 

29. Земеделска земя с площ 0,470 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8647/ 25.11.2014 г. 
Имот № 037014, местност „Равнище” – 0,470 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

037044, 037045, 037013, 000071, 037015.  
При начална тръжна цена 4,23 лв. годишно. 

 
30. Земеделска земя с площ 2,790 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8648/ 25.11.2014 г. 

Имот № 037015, местност „Равнище” – 2,790 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
037014, 000071, 000555, 037016, 037027, 037044.  

При начална тръжна цена 25,11 лв. годишно. 

 
31. Земеделска земя с площ 0,929 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8646/ 25.11.2014 г. 
 

Имот № 037023, местност „Шаваро” – 0,929 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
037022, 000508, 000555, 037030.  

При начална тръжна цена 8,36 лв. годишно. 

 
32. Земеделска земя с площ 1,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8654/ 26.11.2014 г. 
Имот № 037032, местност „Равнище” – 1,000 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

037033, 000508, 037042, 037041, 037040.  

При начална тръжна цена 9,00 лв. годишно. 

 



33. Земеделска земя с площ 0,800 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8655/ 26.11.2014 г. 

Имот № 037037, местност „Равнище” – 0,800 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
037038, 037039, 037036, 000508.  

При начална тръжна цена 7,20 лв. годишно. 

 
34. Земеделска земя с площ 0,997 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8656/ 26.11.2014 г. 
Имот № 037038, местност „Шаваро” – 0,997 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

037039, 037037, 000508.  
При начална тръжна цена 8,97 лв. годишно. 

 

35. Земеделска земя с площ 1,400 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8657/ 26.11.2014 г. 

Имот № 037040, местност „Равнище” – 1,400 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 037047, 
030067, 037041, 037032, 037033, 037034.  

При начална тръжна цена 12,60 лв. годишно. 

 
36. Земеделска земя с площ 2,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8652/ 25.11.2014 г. 
Имот № 037041, местност „Равнище” – 2,000 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 037040, 

030067, 037042, 037032.  

При начална тръжна цена 18,00 лв. годишно. 

 
37. Земеделска земя с площ 1,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8653/ 25.11.2014 г. 
Имот № 037042, местност „Равнище” – 1,000 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 037041, 

037032, 000508, 037043, 030067.  
При начална тръжна цена 9,00 лв. годишно. 

 

38. Земеделска земя с площ 1,761 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8645/ 25.11.2014 г. 

Имот № 037043, местност „Равнище” – 1,761 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 037042, 
030067, 000508.  

При начална тръжна цена 15,85 лв. годишно. 

 
39. Земеделска земя с площ 1,761 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8676/ 26.11.2014 г. 
Имот № 046027, местност „Рупчовец” – 1,176 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046026, 046022, 046021, 046028, 046077.  

При начална тръжна цена 10,58 лв. годишно. 
 

40. Земеделска земя с площ 0,952 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8674/ 26.11.2014 г. 
 

Имот № 046057, местност „Габрещица” – 0,952 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
046056, 046055, 046058, 000516.  

При начална тръжна цена 8,57 лв. годишно. 
 

41. Земеделска земя с площ 1,207 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8673/ 26.11.2014 г. 
Имот № 046061, местност „Габрещица” – 1,207 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046060, 046048, 046062, 046064.  
При начална тръжна цена 10,86 лв. годишно. 

 

42. Земеделска земя с площ 1,089 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8672/ 26.11.2014 г. 



Имот № 046062, местност „Габрещица” – 1,089 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
046063, 046049, 046048, 046061, 046064.  

При начална тръжна цена 9,80 лв. годишно. 
 

43. Земеделска земя с площ 2,345 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8669/ 26.11.2014 г. 
Имот № 046065, местност „Рупчовец” – 2,345 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046064, 000555, 046072, 046066.  
При начална тръжна цена 21,11 лв. годишно. 

 
44. Земеделска земя с площ 1,797 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8642/ 25.11.2014 г. 

Имот № 046066, местност „Габрещица” – 1,797 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 
046070, 046065, 046064, 046035, 046034, 046067.  

При начална тръжна цена 16,17 лв. годишно. 
 

45. Земеделска земя с площ 2,156 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8662/ 26.11.2014 г. 
Имот № 046071, местност „Рупчовец” – 2,156 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046070, 046073, 046080, 046074, 046075, 046076, 046077, 046029, 046030, 046033.  
При начална тръжна цена 19,40 лв. годишно. 

 

46. Земеделска земя с площ 2,265 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8661/ 26.11.2014 г. 
Имот № 046072, местност „Габрещица” – 2,265 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046070, 046065, 000555, 046073.  
При начална тръжна цена 20,39 лв. годишно. 

 
47. Земеделска земя с площ 0,902 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8644/ 25.11.2014 г. 

Имот № 046075, местност „Орех” – 0,902 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 046074, 
046071, 046076, 000555.  

При начална тръжна цена 8,12 лв. годишно. 

 
48. Земеделска земя с площ 0,497 дка., намираща се в землището на с. Кралев дол, общ. 

Перник. АОС № 8643/ 25.11.2014 г. 
Имот № 046079, местност „Рупчовец” – 0,497 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 

046024, 046078, 046076, 000555.  
При начална тръжна цена 4,47 лв. годишно. 

 

49. Земеделска земя с площ 45,900 дка, намираща се в землището на с. Мещица, общ. 

Перник. АОС № 6669/ 05.05.2011 г. 

 

Имот № 093078, местност „Анзарска могила” – 45,900 дка.  - нива ІХ кат., при граници и 
съседи: 000804, 093067, 093068, 093070, 093071, 093032, 093018, 093077, 093007.  

При начална тръжна цена 229,50 лв. годишно. 

 

50. Земеделска земя с площ 5,130 дка, намираща се в землището на с. Мещица, общ. Перник. 

АОС № 8902/ 19.02.2015 г. 

Имот  № 022126, местност „Извор” – 5,130 дка.  - нива ІV кат., при граници и съседи: 000325, 

022063, 000421, 022065.  
При начална тръжна цена 66,69 лв. годишно. 

 
51. Земеделска земя с площ 8,315 дка, намираща се в землището на с. Мещица, общ. Перник. 

АОС № 8897/ 19.02.2015 г. 

Имот № 022030, местност „Извор” – 8,315 дка.  - нива ІV кат., при граници и съседи: 000325, 
022066, 000421, 022068.  



При начална тръжна цена 108,10 лв. годишно. 

 

52. Земеделска земя с площ 8,000 дка., намираща се в землището на с. Радуй, общ. Перник. 

АОС № 5189/ 15.02.2007 г.   

Имот № 430013, местност „Чардаклия” – 8,000 дка. –  нива ІХ кат., при граници и съседи: 
410044, 410047, 430011).  

При начална тръжна цена 40,00 лв. годишно.   

 
53. Земеделска земя с площ 11,188 дка, намираща се в землището на с. Радуй, общ. Перник. 

АОС № 5567/ 15.02.2007 г. 

Имот № 230066, местност „Шумия” – 11,188 дка.  - нива ІХ кат., при граници и съседи: 230045, 
230043, 390020, 230049, 230047, 230046.  

При начална тръжна цена 55,94 лв. годишно. 

 

54. Земеделска земя с  площ 3,100 дка., намираща се в землището на с. Расник, общ. 

Перник. АОС № 8294/ 30.07.2014 г. 
            Имот № 032012, местност „Горно равнище” – 3,100 дка. – нива ІХ кат., при граници и 

съседи: 032011, 032010, 000395, 032016.  
При начална тръжна цена 15,50 лв. годишно. 

 
55. Земеделска земя с  площ 11,223 дка., намираща се в землището на с. Расник, общ. 

Перник. АОС № 8292/ 30.07.2014 г. 

            Имот № 114044, местност „Извор” – 11,223 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 114046, 
114025, 114091, 000420.  

При начална тръжна цена 145,90 лв. годишно. 

 

56. Земеделска земя с площ 28,679 дка., намираща се в землището на с. Ярджиловци, общ. 

Перник. АОС № 8114/ 07.07.2014 г. 
Имот № 000076, местност „Миленов камък” – 28,679 дка. – нива Х кат., при граници и 

съседи: 000074, 106003, 106001.  

При начална тръжна цена 114,72 лв. годишно.   

 

57. Земеделска земя с площ 76,083 дка., намираща се в землището на с. Ярджиловци, общ. 

Перник. АОС № 8113/ 07.07.2014 г. 
Имот № 000078, местност „Миленов камък” – 76,082 дка. – нива Х кат., при граници и 

съседи: 106003, 000074, 000072, 000073, 000075, 000079, 000712, 000081, 000082.  
При начална тръжна цена 304,33 лв. годишно.   

 

58. Земеделска земя с площ 97,129 дка., намираща се в землището на с. Ярджиловци, общ. 

Перник. АОС № 8109/ 07.07.2014 г. 

 Имот № 000343, местност „Малий гарван” – 97,129 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 
000344, землищна граница, 000074, 106002, 106001, 000706, 000342, 000469, 000385, 000345.  

При начална тръжна цена 388,52 лв. годишно.   

 

59. Земеделска земя с площ 92,647 дка., намираща се в землището на с. Ярджиловци, общ. 

Перник. АОС № 8116/ 07.07.2014 г. 
 Имот № 000390, местност „Мярджиловци” – 92,647 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 

000385, 000469, 000319, 000321, 000322, 000320, 000332, 000320, 000333, 000320, 000448, 000392, 
000391, 000386.  

При начална тръжна цена 370,59 лв. годишно. 

 

Необходими документи за участие в търга 

1. Заявление за участие по образец; 
2. Декларация по образец; 
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - 

декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/ 



4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва 
чрез пълномощник или заверено копие от него; 

5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/ 
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни  

7. Документ за закупени книжа /оригинал/ 
8. Документ за внесен депозит /оригинал/ 
9. Предлагана цена /оферта/ 

 
Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат непогасени 

задължения към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи” при Община 

Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по- нататъшно участие 

и няма да бъдат отваряни и разглеждани. 

  Търгът от т. № 1 до т. № 30 включително да се проведе на  29.09.2015 г. от 9,30 часа в 
заседателната зала на Община Перник ет. 1.     

Търгът от т. № 31 до т. № 59 включително да се проведе на  02.10.2015 г. от 9,30 часа в 
заседателната зала на Община Перник ет. 1.     

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в 

запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в 
Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с 

входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга. 
 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се счита за 

непроведен. 

Повторният търг от т. 1 до т. № 30 включително да се проведе на 06.10.2015 г. от 9,30 ч. в 
заседателната зала на Община Перник етаж 1.  

Повторният търг от т. 31 до т. № 59 включително да се проведе на 09.10.2015 г. от 9,30 ч. в 

заседателната зала на Община Перник етаж 1.  
Подадените документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат. 

Тръжната документация, съдържаща информация за земеделските земи, условията за оглед на 
същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /Отдел 
„Управление на човешките ресурси и деловодство”  – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се 

получава на етаж 9, стая 6.   
Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща 

в касата на ОП „ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”– партер, гише № 
9/    

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем  за срок от 5 /пет/ години. 

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собственост, спортни 
и туристически обекти”. 

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите. 
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата 

заповед. 

  Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.  
 Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежедневник и в 

интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване на 
заявления за участие, както и извлечение от заповедта да се обяви на видно място в сградата на 
общинската администрация  в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет Е. Манчева.   

 

 
КМЕТ: 

            /инж. Иван Иванов/  

 
 


