
                                                                                                       

О Б Щ И Н А    Ш У М Е Н 

 

О Б Я В Я В А 

 

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за 

стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години по опис в 

приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година по опис в 

приложение № 2  по землища, дати на провеждане и часове, както следва: 

 

 

Населено място 

Първа дата на 

провеждане на 

търга 

 

Час 

Втора дата на 

провеждане на 

търга 

 

Час 

1.Белокопитово 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

2.В. Друмев 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

3.Ветрище 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

4.Вехтово 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

5.Дибич 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

6.Друмево 22.05.2019 г. 9.00 29.05.2019 г. 9.00 

7.П. Волов 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

8.Костена река 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

9.Струйно 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

10.Овчарово 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

11.Мадара 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

12.Кладенец 22.05.2019 г. 10.00 29.05.2019 г. 10.00 

13.Мараш 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

14.Средня 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

15.Шумен 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

16.Макак 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

17.Мътница 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

18.Дивдядово 22.05.2019 г. 11.00 29.05.2019 г. 11.00 

19.Черенча 22.05.2019 г. 13.00 29.05.2019 г. 13.00 

20.Ивански 22.05.2019 г. 13.00 29.05.2019 г. 13.00 

21.Лозево 22.05.2019 г. 13.00 29.05.2019 г. 13.00 

22.Р. Димитриев 22.05.2019 г. 13.00 29.05.2019 г. 13.00 

23.Велино 22.05.2019 г. 13.00 29.05.2019 г. 13.00 

24.Ил. Р. Блъсков 22.05.2019 г. 14.00 29.05.2019 г. 14.00 

25.Салманово 22.05.2019 г. 14.00 29.05.2019 г. 14.00 

26.Градище 22.05.2019 г. 14.00 29.05.2019 г. 14.00 

27.Новосел 22.05.2019 г. 14.00 29.05.2019 г. 14.00 

28.Царев брод 22.05.2019 г. 14.00 29.05.2019 г. 14.00 

 

              Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен. 

              Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната 

категория земя се внася по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: 

IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен след предварително изчисляване в 370 

стая на общината до 12.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ 

датата на провеждане на търга - 21.05.2019 г. 

              Начални годишни тръжни наемни цени по видове и категории земи: 

Вид на обработваемата 

земя 

Категория на земята Начални годишни тръжни 

цени в лв./дка 

Ниви ІІІ и ІV 47.00 

 V и VІ 42.00 

 VІІ и над VІІ 37.00 



Трайни насаждения ІІІ и ІV 47.00 

 V и VІ 42.00 

 VІІ и над VІІ 37.00 

Други ІІІ и ІV 37.00 

многогодишни култури V и VІ 32.00 

 VІІ и над VІІ 27.00 

Друг вид земеделска земя  всички категории 16.00 

 

Тръжната документация с цена 20.00 лв./ двадесет лева / с вкл. ДДС се получава в стая 370 на 

Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в 

Общината или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, BIC: 

IABGBGSF код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 10.00 часа 

на 21.05.2019г. 

 Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация 

документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 

15:00ч. на 21.05.2019 г.  

  Внесените депозити от спечелилите търга участници да се прихванат от достигнатата на търга 

наемна цена за първата година. 

 Оглед на имотите може да се извършва до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на 

провеждане на търга чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти 

в кварталите на гр.Шумен по местонахождение на имотите.  

 Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на 

уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник 

в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: 

BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет 

Банк” АД, клон Шумен.   

 10.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично 

оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество 

ще бъдат проведени повторни търгове на 29.05.2019 г. при същите условия, като таксата за тръжна 

документация се внася на каса № 6 на Информационния център в Общината или по банков път по 

следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF код за плащане № 

447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен 

 10.1.Тръжната документация се получава в стая № 370 на Общината до 10:00 ч. на 28.05.2019 г. 

след представяне на документ удостоверяващ заплащането и. 

 10.2.Депозитните вноски се внасят до 12.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, 

до деня предхождащ датата на провеждане на търга - 28.05.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: 

BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. 

 10.3.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация 

документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 

15:00 ч. на 28.05.2019 г. 

    

 За информация: тел. 054 / 857 710     и    054 / 857 717  в  Община Шумен 
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