
                       

 

    ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К  -  ОБЛАСТ  ПЕРНИК 

 
 

О  Б Я В А 
 

Община Брезник на основание Решение №134/03.07.2020г.  на 

Общински съвет Брезник и Заповед  № РД_2-454/24.07.2020г., качени на 

сайта на община Брезник: www.breznik.info  обявява : 

I. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на имоти- земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ по села, 
както следва: 

1. Гоз: имоти с обща площ от 72.983дка / начален наем 754.30лв.; 

2. Брезнишки извор: имоти с обща площ от 12.583дка /начален  наем 114.40лв; 

3. Ръжавец: имоти с обща площ от 87.972дка / начален наем 821.84лв; 

4. Ребро: имоти с обща площ от 21.744дка / начален наем 203.13лв; 

5. Долна Секирна: имоти с обща площ от 4.751дка / начален наем 44.38лв; 

6. Конска: имоти с обща площ от 15.856дка / начален наем 187.78лв; 

7. Долни Романци: имоти с обща площ от 6.999дка / начален наем 94.46лв; 

8. Сопица: имоти с обща площ от 12.836дка / начален наем 173.22лв; 

9. Красава: имоти с обща площ от 8.347дка / начален наем 107.21лв; 

10.Бегуновци: имоти с обща площ от 33.498дка/начален наем 351.62лв; 

        11.Непразненци: имоти с обща площ от 68.051дка/начален наем 646.50лв; 

12.Режанци: имоти с обща площ от 24.570дка/начален наем 331.55лв; 

13.Велковци: имоти с обща площ от 212.380дка/начален наем 2684.77лв; 

14.Гигинци: имоти с обща площ от 27.895дка/начален наем 346.33лв; 

 

II. Дата, място и час на провеждане на търга:   07.08.2020 год. от  

10.30ч. в големият салон на Народно читалище „Просвещение 1870“-
гр.Брезник, пл."Девети септември" 1.  

III Повторен търг: 20.08.2020год. от 09.00 ч. в големият салон на 
Народно читалище „Просвещение 1870“-гр.Брезник, пл."Девети септември"1. 

IV.Критерии за спечелил търга– „най-висока предложена цена”.  
V. Размер на депозита –  10 % от обявената цена.  

         Документите за участие в търга /заявление и квитанция от внесен 

депозит/ се приемат на гише №4 в Община Брезник от 28.07.2020г до 16,00ч. 
на 31.07.2020 г.  включително. За повторният търг подаването на документите 

е от 12.08.2020г. до 16.00ч. на 14.08.2020г. включително. 
Специални изисквания към участниците в търга няма. Кандидатите да 

са навършили 18.г и да нямат задължения към Община Брезник. 

 
 За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160. 

 
 

 

 
 


