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ЗАПОВЕД
№ РД – 09 – 141/18.12.2020г.
гр. Силистра
На основание чл. 56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед №
РД46 - 164/04.05.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Протокол №1 от
30.09.2020 г.от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед № РД - 09 - 110/28.
09.2020 г. на Директора на ОД“Земеделие“ Силистра, одобрен от Министъра на земеделието,
храните и горите с писмо изх. № 66 - 5888/14.12.2020 г. на МЗХГ, вх.№ ПД - 08 - 88 7/17.12.2020 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 – 90/25.08.2020 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
землището на с. Главан, общ.Силистра, обл. Силистра.
І. Стопански двор в землището на с. ГЛАВАН, общ. СИЛИСТРА, обл.СИЛИСТРА
За имот идентификатор 14948.91.3 по КККР с площ 2,230 дка
На първо място класира – ДСД, ЕГН ХХХХХХХХХХ, 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 –7 760,00 лв. /словом: седем хиляди седемстотин и
шестдесет лева/, при начална тръжна цена за имота 7 669,00 лв. / седем хиляди шестстотин
шестдесет и девет лева/.
На второ място класира – ИГИ, ЕГН ХХХХХХХХХХ, 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 – 7 670,00 лв. /седем хиляди шестстотин и
седемдесет лева/, при начална тръжна цена за имота – 7 669,00 лв. / седем хиляди шестстотин
шестдесет и девет лева/.
II. Заповедта да се сведе до знанието на участниците в тъга 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.
III. 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.
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IV. 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.
V. 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
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