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О Б Я В А 
 

 Съгласно Заповед № 933/12.07.2017г. на Кмета на Община Върбица се 

обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ 

стопанска година/2017-2018г./ на свободни земеделски земи, частна общинска 

собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: 

Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, 

Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и 

Чернооково, Кьолмен и Крайгорци подробно описани в списък- приложение №1, 

обявен на информационното табло в сградата на Общинска администрация - 

Върбица с начална годишна тръжна цена. 

 Търгът ще се проведе на 27.07.2017г. от 14:00часа в стая №206 в сградата 

на общинска администрация гр.Върбица, ул. „Септ. Въстание”  №40.  

Закупуване и получаване на тръжна документация: до 17.00 ч. на 

26.07.2017г., за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 02.08.2017г. в 

стая 212, ет.2 в сградата на Общината, на цена 24.00 лв. с вкл. ДДС, платима по 

банков път по посочена сметка или на касата на общината. 

Гаранция за участие в размер на 100 % (сто процента) за всеки имот по 

отделно от началната годишна тръжна цена за отдаване под наем на съответния 

имот да се внесе по посочена банкова сметка  или в касата на общината, в срок до 

17.00 ч. на 26.07.2017г. за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 

02.08.2017г.   

 Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден 

до 16.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Подаване на заявление за участие до 17.00 ч. на 26.07.2017г. и за повторен 

търг при необходимост до 17:00 часа на 02.08.2017г. в деловодството на общината. 

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.08.2017г. от 

14:00ч., на същото място и при същите условия. 

           За информация тел.05391/20-83. 


