
ОБЩИНА МЕЗДРА 
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О  Б  Я  В  А   
 

 

Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на общински имоти, земеделски земи в землището на с. Горна 

Кремена,  общ. Мездра, съгласно списък Приложение № 1 определен 

съгласно Приложение № 2 към Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет                

гр. Мездра - Тарифа за наемни арендни цени при отдаване под наем и аренда 

на земеделска земя от ОПФ на декар за година. 

 Кандидатите могат да участват за един, повече от един или за всички 

имоти посочени във заповедта. 

 

Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 (пет) стопански 

години и      започва да тече от стопанската 2023 г. 

 

 Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на 

Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, 

«Банка  ДСК», клон Мездра. 

  Търгът ще се проведе на 05.04.2023 г. от 09:30 часа в Община Мездра,  

гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. Втора дата – 

12.04.2023 г. в същия час, на същото място. 

 Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, 

предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа. 

 Тръжната документация и допълнителна информация за търга се 

получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на 

телефон 0889465290. 

 

 

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ                         /заличено обстоятелство по ЗЗЛД/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
 

 

 
ХЧ/ХЧ 

  

https://www.mezdra.bg/?page_id=775
http://www.mezdra.bg/


 
Приложение № 1 

 
 

СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  ОТ ОПФ, КОЙТО ЩЕ СЕ ОТДАВАТ  
                                                                                                                                                              

ПОД НАЕМ ЧРЕЗ  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, СЪГЛАСНО 
 

ЗАПОВЕД № 145 от 14.03.2023 г. 
   

НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
 

С. ГОРНА КРЕМЕНА 
 
 
 
 

№ 

по 

ред 

имот №, местност нтп категория площ 

/кв. м/ 

начална 

тръжна 

цена 

/лв/ 

депозит 

за участие 

     /лв./ 

1 ПИ 16256.24.7, м. „Зад кръста“ лозе шеста 2962 69,07 69,07 

2 ПИ 16256.24.8 , м. „Зад кръста“ лозе шеста 1493 36,55 36,55 

3 ПИ 16256.19.128 , м. „Краварника“ нива пета 5531 114,55 114,55 

4 ПИ 16256.19.135 , м. „Полето“ нива пета 11348 240,70 240,70 

5 ПИ 16256.35.511 , м. „Попов пчелин“ нива десета 4193 30,36 30,36 

6 ПИ 16256.35.655 , м. „Попов пчелин“ нива десета 4773 34,56 34,56 

7 ПИ 16256.35.656 , м. „Шумака“ нива десета 4086 29,58 29,58 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:             / заличено обстоятелство по ЗЗЛД/ 

                

 /Хр. Чулева/ 

 

 

 

 
 


