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З А П О В Е Д 

№ РД – 04 – 03/13.01.2021г. 

гр. Силистра 
 

На основание чл. 56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед № 

РД 46 – 164 / 04.05.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Протокол от 

31.07.2020 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед № РД - 09 - 80/24. 

07.2020 г. на Директора на ОД“Земеделие“ Силистра, одобрен от Министъра на земеделието, 

храните и горите с писмо изх. № 66 - 5885/04.01.2021 г. на МЗХГ, вх.№ ПД - 08 - 18 - 

14/07.01.2021 г. на ОД“Земеделие“Силистра.  

 
О П Р Е Д Е Л Я М: 

 
       Класираните  на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда  

на   чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД – 09 – 66/19.06.2020 г. на Директора на 

ОД“ Земеделие“ Силистра за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със 

сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и § 29 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в 

землищата на с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра и с. Професор Иширково, общ. Силистра, 

обл. Силистра.                                                                                                                         
 

І.  Стопански двор в землището на с. БОСНА, общ. СИТОВО, обл.СИЛИСТРА 

 

       За поземлен имот с   идентификатор  05757.21.325  по КККР с площ 1194 кв.м. 

 

На първо място класира – „АГРОЗЕМ МИЛК“ ООД,  ЕИК 203390422, с най-висока 

предложена цена за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чрез 

покупко - продажба за обявения имот, частна държавна собственост  за 2 400,00 лв. /две хиляди и 

четиристотин лева/, при начална тръжна цена за имота 2 388,00 лв. / две хиляди триста осемдесет 

и осем лева/.  

На второ място класира – ИМС, ЕГН **********, с втора предложена цена за придобиване 

право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба за обявения имот, 

частна държавна собственост за 2 390,00 лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/, при начална 

тръжна цена за имота 2 388,00 лв. / две хиляди триста осемдесет и осем лева/.  

 

II.   Стопански двор в землището на с ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, общ. СИЛИСТРА, обл. 

СИЛИСТРА 

 

      1. За поземлен имот с   идентификатор  58699.71.39  по КККР с площ 1111 кв.м. 

 

На първо място класира – „СИДАР “ АД,  ЕИК 828011409, с най-висока предложена цена 

за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба 

за обявения имот, частна държавна собственост  за 3 089,00 лв. /три хиляди осемдесет и девет 
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лева/, при начална тръжна цена за имота 2 889,00 лв. / две хиляди осемстотин осемдесет и девет 

лева/.  

На второ място класира – „АГРОСТАФ“, ЕИК 118545532, с втора предложена цена за 

придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба за 

обявения имот, частна държавна собственост за 2 989,00 лв. /две хиляди деветстотин осемдесет 

и девет лева/, при начална тръжна цена за имота 2 889,00 лв. / две хиляди осемстотин осемдесет и 

девет лева/.  

 

2. За поземлен имот с   идентификатор  58699.71.55 по КККР с площ 903 кв.м. 

 

На първо място класира – „СИДАР “ АД,  ЕИК 828011409, с най-висока предложена цена 

за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба 

за обявения имот, частна държавна собственост  за 2 548,00 лв. /две хиляди петстотин  

четиридесет и осем лева/, при начална тръжна цена за имота 2 348,00 лв. / две хиляди триста 

четиридесет и осем лева/.  

На второ място класира – „АГРОСТАФ“ ЕООД,  ЕИК 118545532, с втора предложена 

цена за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - 

продажба за обявения имот, частна държавна собственост за 2448,00 лв. /две хиляди 

четиристотин четиридесет и осем лева/, при начална тръжна цена за имота 2 348,00 лв. / две 

хиляди триста четиридесет и осем лева/.  

 

III. Заповедта да се сведе до знанието на участниците в търга по реда на ГПК в 3 /три/ дневен 

срок от издаването й, като класираните лица имат право в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 

уведомлението да обжалват заповедта по реда на АПК. 

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, 

храните и горите и на интернет страницата на ОД“Земеделие“ Силистра, при спазване  на 

изискванията на Закона за защита на личните данни. 

V. Класираният на първо място кандидат за всеки имот е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от влизане в сила на заповедта да внесе по сметка на Министерство на земеделието, храните и 

горите дължимите суми, данъци, такси и режийни вноски във връзка с придобиване право на 

собственост върху имотите частна държавна собственост от проведения таен търг. 

VI.   При неспазване на срока от спечелилия кандидат, няма да бъде сключен договор с МЗХГ. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на участниците в търга по реда на ГПК в 3-дневен срок 

от издаването й, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на 

АПК.  

 
 

 

 

   ГИНКА КАТЕВА              „П“ 

  Директор на ОД ” Земеделие ” - Силистра 

 

 


