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С моя Заповед № РД-04-338/13.05.2021г. е насрочено провеждането на публичен 
тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска 
собственост, представляващи свободни земеделски земи от общинския поземлен фоНд 
с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561. На 
01.06.2021г. от 10,00 часа назначена с моя заповед № РД-04-389/01.06.2021г. комисия е 
организирала и провела публичния тьрг с тайно наддаване. След преглед на 
представения ми с писмо с рег. № 93-ОО-118/04.06.2021г. протокол на комисията 
установих, че при така приетото класиране и недопускане на писмени ценови 
предложения, поради факта, че не отговарят на условието, описано в т.1 от раздел II 
,,Изискване към предложението на кандидата" от утвърдената с моя Заповед № РД-04-
338/13.05.2021г. тръжна документация, а именно да бъдат представени като цели 
левове на декар ще се нарушат изисквания на Наредба за общинската собственост и ще 
се създаде възможност и предпоставка за опорочаване на тръжната процедура при 
нейното продължаване, тъй като е невъзможно да се обяви за спечелила най- високата 
предложена цена за всеки отделен имот, което прави невъзможно законосъобразното й 
провеждане при спазване на изискванията на приложимата законова и подзаконова 
уредба. 

Поради гореизложеното считам, че са се появили нови факти и обстоятелства, 
при които се нарушават изискванията на Наредба за общинската собственост, които 
правят невъзможно приключването на търга и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 35 от АПК, чл. 91, ал. 8 от Наредба за общинската собственост 

НАРЕЖДАМ: 
ПРЕКРАТЯВАМ процедурата търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

недвижими имоти - общинска собственост, представляващи свободни земеделски земи 
от общинския поземлен фонд с НТП: ниви и изоставени ниви в землището на с.Горна 
Василица, ЕКАТТЕ 18561, открита със Заповед № РД-04-338/13.05.2021г. на Кмета на 
Община Костенец. 

Депозитите за участие, внесени от лицата, подали заявления за участие в 
процедурата да бъдат възстановени. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ дневен срок от
получаването u пред Административен съд - София област.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по надлежния ред и на 
съответните длъжностните лица за сведение и изпълнение, извлечение от заповедта да 
се обяви на видно 1.1/IO'r -i;-�дата на общинска администрация -Костенец и на 
официалната интерн J
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а ц��бщина Костенец. 
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