
 
                             ОБЩИНА МИЗИЯ  ОБЛАСТ ВРАЦА         

                                       гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

                            Кмет 09161, 20-12, Централа - 23-15, е-mail: obshtinamizia@gmail.com                                                   

З А П О В Е Д 

 

№  РД.11-467/02.09.2021 год.                                                                                           

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.14 от Закона за  

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.103 от  Правилника за прилагане на  

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. На 17.09.2021г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе 

публичен търг с явно наддаване, за  отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2021/2022, на  

пасища и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както 

следва: 

  

Землище Час на провеждане 
гр. Мизия 11:00 ч. 

с. Войводово                        11:15 ч. 
с. Крушовица 11:30 ч. 
с. Софрониево 11:45 ч. 

с. Липница 12:00 ч. 
с.Сараево                        12:15 ч. 

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на 

базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.  

2. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, 

намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30.00 /тридесет/ лева 

и се закупува от  02.09.2021г. до 17:00ч. на 16.09.2021г.           

3. Депозитът за участие в търга се определя  в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до   

16:00 ч. на 16.09.2021г. по депозитна сметка на община Мизия: BG68UBBS88883312134401,  

BIC:  UBBSBGSF при банка „ОББ” АД,  или на касата в  Информационният център на община Мизия, 

на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 16.09.2021г.,  след закупуване на 

тръжна документация. 

4.  В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни, както и лица, които 

поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско екологично състояние, 

съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска 

политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 

(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), съответно критериите, посочени 

в Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 

мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.). 

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за 

участие за всеки имот. 

6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат 

задължения или системно нарушават актове на общината. 

7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. 

8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото 

провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.  

9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в 

сградите на общинска администрация и съответните кметства  в 3-дневен срок от нейното издаване.                   

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТЕППИСД” - Филка Лазарова. 

 

 

                                                                                                              КМЕТ НА  

                                   ОБЩИНА МИЗИЯ: / П / 

                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА 

                                                                                                                              

mailto:obsh.mz@abv.bg

