
О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т  Ш У М Е Н 
ул.“Септемврийско въстание”40, тел: 05391/21-31, факс 05391/21-05 

   

О Б Я В А 
 

 Съгласно Заповед №598/25.03.2022г. на Кмета на Община Върбица се 
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ 
стопанска година /2021-2022г./ на имоти  от ОПФ с НТП „Пасище, мера” по 
землища подробно описани в Списък- приложение №1 към настоящата заповед, с 
посочена начална годишна тръжна цена, обявен на информационното табло в 
сградата на Общинска администрация - Върбица и на интернет страницата на 
общината http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo с първоначална годишна 
тръжна цена.  

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 Търгът ще се проведе на 11.04.2022г. от 13:30часа в стая 206, ет.2 в 
сградата на ОА - Върбица.  

Закупуване и получаване на тръжна документация: до 17.00 ч. на 
08.04.2022г., за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 15.04.2022г. в 
стая 212, ет.2 в сградата на Общината, на цена 6.00 лв. с вкл. ДДС, платима по 
банков път по посочена сметка или на касата на общината. 

Гаранция за участие в размер на 100 % (сто процента) за всеки имот 
поотделно от началната годишна тръжна цена за отдаване под наем на съответния 
имот да се внесе по посочена банкова сметка  или в касата на общината, в срок до 
17.00 ч. на 08.04.2022г. за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 
15.04.2022г.   

 Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден 
до 16.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Подаване на заявление за участие до 17.00 ч. на 08.04.2022г. и за повторен 
търг при необходимост до 17:00 часа на 15.04.2022г. в деловодството на общината. 

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.04.2021г. от 
10:00ч., на същото място и при същите условия. 
           За информация тел.05391/21-05. 


