
  

 

ОБЩИНА                             СИТОВО 
ул. “Трети март”72        тел.: 086/88-22-13 
7583 Ситово        e-mail:sitovo@mail.bg 

 

 

З А П О В Е Д 
№  79 

12.03.2021 година 

 
Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на община  Ситово 

                На основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с Решения на ОС-Ситово- № 20, протокол № 3 от 

26.02.2021г.  

  

З А П О В Я Д В А М: 
 

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

- Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/- урбанизирана територия с площ от 1208 кв.м. 

предвидено за жилищно строителство с идентификатор № 21693.501.470 по КККР в 

землище на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693 с начална тръжна цена от 3539,00 лева без ДДС. 

Депозит за участие – 353,90 лева. Стъпката за наддаване е до 10% от началната цена без 

ДДС. 

-Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/- урбанизирана територия с площ от 1198 кв.м. 

предвидено за жилищно строителство с идентификатор № 21693.501.471 по КККР в 

землище на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693 с начална тръжна цена от 3510,00 лева без ДДС. 

Депозит за участие – 351,00 лева. Стъпката за наддаване е до 10% от началната цена без 

ДДС. 

-Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/- урбанизирана територия с площ от 1334 кв.м. 

Урегулиран поземлен имот в кв.13, УПИ № II-191 по кадастралния и регулационния план 

на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 с начална тръжна цена от 5029,00 лева без ДДС. Депозит за 

участие – 502,90 лева. Стъпката за наддаване е до 10% от началната цена без ДДС. 

- Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДЕГРАДИРАЛА ОРНА ЗЕМЯ“ /незастроено/- земеделска земя III категория с площ от 

14,632 дка в местността „З-ще на с.Босна” с идентификатор № 05757.14.54  по КККР в 

землище на с.Босна, ЕКАТТЕ 05757 с начална тръжна цена от 23802,00 лева без ДДС. 

Депозит за участие – 2380,20 лева. Стъпката за наддаване е до10% от началната цена без 

ДДС. 

  



  

- Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ЗА ЖИВОТНОВОДЕН КОМПЛЕКС“ /незастроено/- земеделска земя 0 категория с площ 

от 6,974 дка в местността „З-ще на с.Босна” с идентификатор № 05757.25.15 по КККР в 

землище на с.Босна, ЕКАТТЕ 05757 с начална тръжна цена от 11327,00 лева без ДДС. 

Депозит за участие – 1132,70 лева. Стъпката за наддаване е до10% от началната цена без 

ДДС. 

- Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ЗА СТОПАНСКИ ДВОР“ /незастроено/- земеделска земя 0 категория с площ от 8,947 дка 

в местността „Гиджикли” с идентификатор № 05757.25.111 по КККР в землище на 

с.Босна, ЕКАТТЕ 05757 с начална тръжна цена от 24962,00 лева без ДДС. Депозит за 

участие – 2496,20 лева. Стъпката за наддаване е до 10% от началната цена без ДДС. 

- Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ЛОЗЕ“ /незастроено/- земеделска земя III категория с площ от 0,937 дка в местността 

„Старите лозя” с идентификатор № 66665.63.13  по КК в землище на с.Ситово, ЕКАТТЕ 

66665 с начална тръжна цена от 1004,00 лева без ДДС. Депозит за участие – 100,40 лева. 

Стъпката за наддаване е до 10% от началната цена без ДДС. 

2. Депозитът за участие за всеки един от обектите да се внася в брой в касата на община 

Ситово (стая № 22, етаж 2) или по банкова сметка на общината: 

Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД- гр.Силистра 

BIC: IABGBGSF;   

IBAN: BG92IABG74593300274106,  

в срок до 17:00 часа на 19.04.2021г. 

3. Търгът  да  се проведе  в залата на ОС-Ситово (ІІ етаж) в административната  сграда  на  

община Ситово с адрес: с.Ситово, ул.”Трети март” № 72   от 15:00 часа, на 20.04.2021г. 

4. Срока за подаване на заявленията за участие да е до 17:00 часа, на 19.04.2021г. 

5. Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един 

регионален ежедневник, в сайта на община Ситово, www.sitovo.bg, на общо достъпни 

места в кметствата и на таблото в сградата на Общинска администрация. 

6. Заповедта с която се обявяват спечелилите търга да се издаде в седемдневен срок от 

датата на провеждане на търга и да се съобщи по реда на АПК на всички заинтересовани 

лица. 
7. Спечелилите участници да заплатят цена на имотите в 14-дневен срок от датата на 

влизане в сила на Заповедта. 

8. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на купувачите и документи за 

платената цена, да се сключи договор в седемдневен срок за продажба на имотите. 

9. При неявяване на кандидати и на основание чл.81, ал.3 от НРПСУРОИ , повторен търг 

да се проведе 20.05.2021г. в 15:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Ситово. 

10. Утвърждавам тръжните документации за провеждането на търга. 

11. Цената за закупуването на тръжната документация за всеки един обект да е на стойност 

6,00 лв. с ДДС, платена по банков или касов път в административната сграда на Община 

Ситово (стая № 11,етаж 1) до17:00 часа на 19.04.2021г. 
 
 

НАЗНАЧАВАМ 
 

Комисия в състав: Заличено по чл.7 от Регламент(EC) 2016/679/ 

 

http://www.sitovo.bg/


  

В този си състав комисията да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

имоти- частна общинска собственост. 

Препис от Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. 

 

                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:  

 

                                                                                                                           /С.АЛИИБРЯМ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


