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О Б Я В Я В А  
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЗА 

СРОК ОТ 30 (ТРИДЕСЕТ) ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ С 

ЧЕТИРИГОДИШЕН ГРАТИСЕН ПЕРИОД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ, С НАЧАЛНО ГОДИШНО АРЕНДНО 

ПЛАЩАНЕ И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

Земеделски имоти в комплект, представляващи поземлен имот с 

идентификатор 00895.43.25 с площ 2.012 дка, поземлен имот с идентификатор 

00895.43.26 с площ 1.207 дка, поземлен имот с идентификатор 00895.43.27 с площ 

0.930 дка, поземлен имот с идентификатор 00895.43.28 с площ 1.202 дка и поземлен 

имот с идентификатор 00895.43.29 с площ 0.509 дка, всички с начин на трайно 

ползване „Изоставено трайно насаждение“, категория V, находящи се в местността 

„Татарица“ в землището на с. Айдемир. 

Начално годишно арендно плащане за периода от 5 (пета) до 7 (седма) година 

– 240,26 лв. (двеста и четиридесет лева и 26 ст.); 

Начално годишно арендно плащане за периода от 8 (осма) до 30 (тридесета) 

година – 357,46 лв. (триста петдесет и седем лева и 46 ст.). 

Общото арендно плащане за целия период е в размер на 8 942,36 лв. (осем 

хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 36 ст.).  

Средното годишно арендно плащане, върху което се извършва 

наддаването е в размер на 343,94 лв. (триста четиридесет и три лева и 94 ст.). 

Депозита за участие е в размер на 69 лв. (шестдесет и девет лева). 

Търгът ще се проведе на 29.07.2022 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на 

втория етаж в сградата на Община Силистра. 

Повторен търг - при необходимост на 04.08.2022 г. от 10.00 часа на същото 

място. 

Тръжната документация се получава на гише „Общинска собственост” в общинска 

администрация до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждането на търга срещу 

120 лв. без ДДС, внесени по IBAN № BG 50 STSA 9300 8402 6756 00, вид плащане 44 70 00,  

BIC КОД - STSABGSF в „Банка ДСК” АД. 

Предложенията за участие се подават в деловодството на общината до 16.00 часа 

на деня, предхождащ датата на провеждането на търга. 

Справки на тел. 086/ 816-204 и 086/ 816-271 или на интернет - страницата на 

Община Силистра на адрес www.silistra.bg. 


