РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана
ЗАПОВЕД
№ 202
гр. Монтана, 06.07.2022г.
На основание чл. 56м, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.33, ал.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед № РД 46-308/17.12.2021. на Министъра на
земеделието и Протокол № 2 от 31.03.2022 г. от заседание на тръжна комисия за проведен по реда на
чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ търг и констативен протокол, одобрени от Министъра на земеделието и
изпратени с писмо изх. № 66-1525/30.06.2022 г., постъпило в ОД ”Земеделие” – гр. Монтана с № РД3512/04.07.2022 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 31.03.2022 г. търг с тайно наддаване
за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти 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 по ЗСПЗЗ, както
следва:
За имот с идентификатор 38159.137.247, с площ 1.638 дка по КККР на землище с.
Комощица, общ. Якимово, обл. Монтана с начална тръжна цена 4 360.00 лв. (четири хиляди
триста и шестдесет лева):
На първо Галина Иванова, ЕГН **********, наследник на Кирил Кирилов - собственик
на имот с идентификатор 38159.137.240 (удостоверение за наследници № 169/06.10.2021 г.).
Предложената цена за имота е в размер на 4 500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева);
На второ място Антон Антимов, ЕГН *********, собственик на имот с идентификатор
38159.137.250. Предложената цена за имота е в размер на 4 400.00 лв. (четири хиляди и
четиристотин лева);
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на участниците в търга по реда на АПК - в
тридневен срок от издаването и́. Същата да се публикува на интернет страницата на Министерство на
земеделието и ОД „Земеделие” – гр. Монтана при спазване изискванията на Закона за защита на
личните данни.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) – в
14-дневен срок от съобщаването и́.
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