РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, тел. 550337, E-mail odzgknl@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-04-48/22.02.2022г.
На основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, т. 2 от Заповед № РД 46-306/17.12.2021г. на
министъра на земеделието и Протокол № 1 от 23.12.2021г. на комисията, назначена със
Заповед № РД-07-107/20.12.2021г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, одобрен с
писмо с изх. № 66-137/16.02.2022г. на МЗм
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. 9 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД-04-259/11.11.2021г. на директора на ОД
„Земеделие”- Кюстендил за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със
сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ,
както следва:
I. За имот с идентификатор 46824.70.4 по КККР на с. Мало село с площ 2,078 дка
На първо място класира – В.Г.М., ЕГН: *****, с най-висока предложена цена за придобиване
право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба за обявения
имот, частна държавна собственост – 31500,00 /тридесет и една хиляди и петстотин/ лева, при
начална тръжна цена за имота - 6350,00 лв. /шест хиляди триста и петдесет/ лева.
На второ място класира – К.Б.К., ЕГН: *****, с втора предложена цена за придобиване право
на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба за обявения имот
частна държавна собственост 31170,00 лв. /тридесет и една хиляди сто и седемдесет/ лева, при
начална тръжна цена за имота – 6350,00 лв. /шест хиляди триста и петдесет/ лева.
II. Заповедта да се сведе до знанието на участниците в търга в 3 /три/ дневен срок от
издаването ѝ по реда на АПК, съгласно чл. 107, ал. 13 от ППЗСПЗЗ.
III. На основание чл. 107, ал. 13 от ЗСПЗЗ заповедта подлежи на обжалване от участниците в
търга в 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването им.
IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и на
интернет страницата на ОД „Земеделие“ - Кюстендил, при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни.
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