РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” – Кърджали

ЗАПОВЕД

№ РД-04-2
гр. Кърджали, 11.01.2021 г.
На основание чл. 56м, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 33, ал. 4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), писмо изх. №666116/07.01.2021 г. на Министерството на земеделието, храните и горите, относно
одобрен от министъра на земеделието, храните и горите протокол от 13.11.2020 г.,
изготвен в изпълнение на чл. 56м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от комисия, определена със
Заповед №РД-07-19/10.11.2020 г. на директора на ОД “Земеделие” – Кърджали и
Заповед №РД 46-237/22.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
ОПРЕДЕЛЯМ
класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 13.11.2020 г. търг с тайно
наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, от ППЗСПЗЗ за
придобиване право на собственост, чрез покупко-продажба на поземлени имоти частна
държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на
заличени организации по §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за
земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Кърджали,
както следва:
По точка I. – „Общ търг”, както следва:
1. За поземлен имот с идентификатор 66562.1.640 по кадастрална карта и
кадастралните регистри /КККР/ на с. Синчец, ЕКАТТЕ 66562, община Ардино, област
Кърджали, (номер по предходен план: 000638), с начин на трайно ползване: За стопански
двор и площ 1353 кв. м, при начална тръжна цена 3 250.00 лв. (три хиляди двеста и
петдесет лева).
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На първо място класира – Мюмюн Юсеин, ЕГН ********** 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 в размер на
5 240.00 лв. (пет хиляди двеста и четиридесет лева).
На второ място класира – Мартин Арсениев, ЕГН ********** с предложена
по-ниска цена от тази на първия заявител за придобиване право на собственост по реда
на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко-продажба за обявения имот частна държавна
собственост в размер на 3 420.00 лв. (три хиляди, четиристотин и двадесет лева).
2. За поземлен имот с идентификатор 39877.11.512 по КККР на с. Крилатица,
ЕКАТТЕ 39877, община Кирково, област Кърджали, (номер по предходен план: 011512),
с начин на трайно ползване: За стопански двор и площ 215 кв. м, при начална тръжна
цена 700.00 лв. (седемстотин лева).
На първо място класира – Гюлсер Емин, ЕГН ********** 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 в размер на
720.00 лв. (седемстотин и двадесет лева).
На второ място класира – няма кандидат.
3. За поземлен имот с идентификатор 12293.1.401 по КККР на с. Врело,
ЕКАТТЕ 12293, община Момчилград, област Кърджали, (номер по предходен план:
000401), с начин на трайно ползване: За стопански двор и площ 379 кв. м, при начална
тръжна цена 1 150.00 лв. (хиляда сто и петдесет лева).
На първо място класира – Бирджан Ахмед, ЕГН ********** 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 в размер на
1 200.00 лв. (хиляда и двеста лева).
На второ място класира – няма кандидат.
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4. За поземлен имот с идентификатор 12293.4.403 по КККР на с. Врело,
ЕКАТТЕ 12293, община Момчилград, област Кърджали, (номер по предходен план:
000403), с начин на трайно ползване: За стопански двор и площ 308 кв. м, при начална
тръжна цена 970.00 лв. (деветстотин и седемдесет лева).
На първо място класира – Гюнсели Юмер, ЕГН ********** 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 в размер на
1 001.00 лв. (хиляда и един лева).
На второ място класира – няма кандидат.
Заповедта да се сведе до знанието на участниците в търга по реда на
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 3-дневен срок от издаването й.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
съобщаването й.
Класираният на първо място кандидат е длъжен в 14-дневен срок от влизане в
сила на настоящата заповед да внесе по сметка на Министерството на земеделието,
храните и горите цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски във връзка с
придобиване право на собственост върху имотите частна държавна собственост, от
проведения таен търг.
При неспазване на срока от спечелилия кандидат ще бъде поканен да сключи
договор класиралият се на второ място участник в търга.
Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали при
спазване изискванията но Закона за защита на личните данни.

/п/
ЙОРДАНКА ГОЧЕВА
Директор на ОД “Земеделие” – Кърджали
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