РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СИЛИСТРА
7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086 / 822 063; 821 989

ЗАПОВЕД
№ РД – 04 – 16/29.03.2022 г.
гр. Силистра
На основание чл.24, ал.1, изречение второ от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.
56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ), одобрен от Министъра на земеделието Протокол №1 от 15.11.2021 г. от
заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед № РД – 04 – 123/08.11.2021г. на Директора
на ОД“Земеделие“ Силистра, изпратен с писмо с изх. № 66 - 4929/22.03.2022 г. на МЗм, вх.№
ПД - 08 – 112-32/25.03.2022 г. на ОД“Земеделие“Силистра.
ОПРЕДЕЛЯМ
Класираните на първо и второ място кандидати от проведената тръжна процедура по реда
на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявена със Заповед № РД – 04 – 113/04.10.2021 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.Главан, общ.Силистра, обл. Силистра и с.Секулово, общ.Дулово, обл.Силистра
І. Стопански двор в землището на с. ГЛАВАН, общ. СИЛИСТРА, обл.СИЛИСТРА
За поземлен имот с идентификатор № 14948.91.48 по КККР на с.Главан, общ.Силистра,
обл.Силистра с площ 0,856 дка.
На първо място класира – ВМЦ с 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 – 6 350,00 лв. /словом: шест хиляди триста и
петдесет лева/, при начална тръжна цена за имота 3 216,00 лв. /три хиляди двеста и шестнадесет
лева/.
На второ място класира – ДСД с ЕГН ***********, с предложена по ниска цена за
придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко - продажба за
обявения имот, частна държавна собственост – 4 501,00 лв. /четири хиляди петстотин и един
лева/, при начална тръжна цена за имота 3 216,00 лв. /три хиляди двеста и шестнадесет лева/.
IІ. Стопански двор в землището на с. СЕКУЛОВО, общ.ДУЛОВО, обл.СИЛИСТРА
За поземлен имот с идентификатор № 66038.182.43 по КККР на с.Секулово, общ.Дулово,
обл.Силистра с площ 40,131 дка.
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На първо място класира – „БРЕВИС“ООД с ЕИК 118517700, 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 – 178 950,00 лв. /словом: сто седемдесет и осем
хиляди деветстотин и петдесет лева/, при начална тръжна цена за имота 178 895,00 лв. / сто
седемдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и пет лева/.
На второ място класира – „ХАМБОЛТ“ ЕООД с ЕИК 201425675, с предложена по-ниска
цена за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко продажба за обявения имот, частна държавна собственост – 178 900,00 лв. /сто седемдесет и осем
хиляди и деветстотин лева/, при начална тръжна цена за имота 178 895,00 лв. / сто седемдесет и
осем хиляди осемстотин деветдесет и пет лева/.
В изпълнение на чл.56м, ал.6 от ППЗСПЗЗ заповедта да се сведе до знанието на
участниците в търга по реда на АПК в 3 /три/ дневен срок от издаването й.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването й по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и на
интернет страницата на ОД“Земеделие“ Силистра, при спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.

Д-Р РАДКО СЛАВОВ
„П“
Директор на ОД ” Земеделие ” Силистра
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