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                              О Б Я В А: 
 

1. Процедура за провеждането на публичен търг за отдаване под наем на 
свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Септември 
за стопанската 2017/2018 година (01.10.2017г.-01.10.2018г.) за едногодишно отдаване 
на пасища, мери и  ливади в списък неразделна част от документацията за участие. 

 
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по землища на община 

Септември, както следва: за с.Бошуля – Приложение 1; с.Варвара – Приложение 2; 
гр.Ветрен – Приложение 3; с.Ветрен дол – Приложение 4; с.Виноградец- Приложение 
5; с.Горно Вършило – Приложение 6; с.Злокучене – Приложение 7; с.Карабунар – 
Приложение 8; с.Ковачево – Приложение 9; с.Лозен Приложение 10; с.Семчиново – 
Приложение 11; с.Симеоновец – Приложение 12, с.Славовица- Приложение 13 – бр.и  
гр.Септември – Приложение 14, № имот, местност, начин на ползване, категория, площ, 
цена на дка.  

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически 
лица собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред 
определен в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, които отговарят на условията, 
посочени в чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ  за всички или за отделни поземлени имоти в 
землищата, описани в приложенията по т. 2.  

 
4. Депозита за участие в търга за всеки имот поотделно и общо за всички имоти 

е в размер не по-малко от 25 на сто от годишната наемна цена и се плаща на касата на 
общината до 16.00ч. на 17.07.2017г. г.или по сметка: 

Общинска Банка АД 
IBAN BG 69 SOMB91303347055701 
BIC SOMBBGSF 
 
5. Началната тръжна наемна цена на 1 дка. е съобразена със средно 

годишното наемно плащане за стопанската 2017/2018г. и е посочена в колона 7 на  
приложенията по т.2. Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от 
началната тръжна годишна наемна цена. 

 
6.Търговете да се проведат по следния график: 
 
землище дата на търга час място на провеждане 

с.Бошуля 18.07.2017г. 9,00 часа зала общински съвет 
с.Варвара 18.07.2017г. 9,30часа зала общински съвет 
гр.Ветрен 18.07.2017г. 10,00 часа зала общински съвет 
с.Ветрен дол 18.07.2017г. 10,30 часа зала общински съвет 
с.Виноградец 18.07.2017г. 11,00 часа зала общински съвет 



с.Горно Вършило 18.07.2017г. 11,30 часа зала общински съвет 
с.Злокучене 18.07.2017г. 13,00 часа зала общински съвет 
с.Карабунар 18.07.2017г. 13,30 часа зала общински съвет 
с.Ковачево 18.07.2017г. 14,00 часа зала общински съвет 
с.Лозен 18.07.2017г. 14,30 часа зала общински съвет 
с.Семчиново  18.07.2017г. 15,00 часа зала общински съвет 
с.Симеоновец 18.07.2017г. 15,30 часа зала общински съвет 
с.Славовица 18.07.2017г. 16,00 часа зала общински съвет 
гр.Септември 18.07.2017г. 16,30 часа зала общински съвет 

 
 8. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен до 17.07.2017 г. от 

09.00часа до 16.00 часа. 
 9. Заявления за участие в търга се подават до 16.00 часа на 17.07.2017 г. 
 10. Утвърждавам тръжната документация и договора като част от нея. Същата се 

закупува в срок до 16.00 часа на 17.07.2017 г., на цена 45,00 лв. в деловодството на 
Общинска администрация Септември.  

 
 

За справки: тел: 03561 / 70 32  
 

 


