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ОБЯВА 
 

Община  Гоце Делчев 
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 2,  чл. 35 и 

чл. 64, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2021 година и 

Заповед № 539/07.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев 

 

О Б Я В Я В А: 
І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна 

общинска собственост, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 05606.10.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Студената вода“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ  3 897 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 62.35 лв. /шестдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 62.35 лв. /шестдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/. 

2. Поземлен имот с идентификатор 05606.10.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Студената вода“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 914 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 30.62 лв. /тридесет лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

30.62 лв. /тридесет лева и шестдесет и две стотинки/. 

3. Поземлен имот с идентификатор 05606.10.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ 

се в местността “Студената вода“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 4 436 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 70.98 лв. /седемдесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

70.98 лв. /седемдесет лева и деветдесет и осем стотинки/. 

4. Поземлен имот с идентификатор 05606.11.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Студената вода“, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 3 266 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 65.32 лв. /шестдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 65.32 лв. /шестдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/. 

5. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 5 237 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 83.79 лв. /осемдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 83.79 лв. /осемдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/. 

6. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ 

се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 4 082 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 65.31 лв. /шестдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 65.31 лв. 

/шестдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/. 

7. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ 

се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3 913 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 62.61 лв. /шестдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 62.61 лв. 

/шестдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/. 

8. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ 

се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 745 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 43.92 лв. /четиридесет и три лева и деветдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 43.92 лв. 

/четиридесет и три лева и деветдесет и две стотинки/. 

9. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, находящ 

се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 729 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 43.66 лв. /четиридесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 43.66 

лв. /четиридесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/. 

10. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 6 078 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 97.25 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

97.25 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/. 

11. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 5 472 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 87.55 лв. /осемдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

87.55 лв. /осемдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/. 

12. Поземлен имот с идентификатор 05606.12.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Сушица“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5 704 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 68.45 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 68.45 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/. 

13. Поземлен имот с идентификатор № 05606.25.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Шейновото”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ  300 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 6 /шест/ лева и депозит за участие в търга в размер на 6 /шест/ лева. 
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14. Поземлен имот с идентификатор № 05606.25.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Шейновото”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ  801 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 16.02 лв. /шестнадесет лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.02 лв. 

/шестнадесет лева и две стотинки/. 

15. Поземлен имот с идентификатор № 05606.25.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Шейновото”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ  1001 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 20.02 лв. /двадесет лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 20.02 лв. /двадесет 

лева и две стотинки/. 

16. Поземлен имот с идентификатор № 05606.25.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Шейновото”, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, с площ  301 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 6.02 лв. /шест лева и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.02 лв. /шест лева и две  

стотинки/. 

17. Поземлен имот с идентификатор № 05606.17.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Мантара”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ  3 416 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 54.66 лв. /петдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 54.66 лв. /петдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/. 

18. Поземлен имот с идентификатор № 05606.17.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Борово, 

находящ се в местността “Мантара”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ  2 320 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 37.12 лв. /тридесет и седем лева и дванадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 37.12 

лв. /тридесет и седем лева и дванадесет стотинки/. 

19. Поземлен имот с идентификатор 06306.63.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Синища“, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 3 199 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 35.19 лв. /тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 35.19 

лв. /тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки/. 

20. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.244 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Парцамов лом“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 667 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 5.34 лв. /пет лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.34 лв. 

/пет лева и тридесет и четири стотинки/. 

21. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Кадиеви ливади“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 572 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 4.58 лв. /четири лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.58 лв. 

/четири лева и петдесет и осем стотинки/. 

22. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Парцамов лом“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5 466 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 43.73 лв. /четиридесет и три лева и седемдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в 

размер на 43.73 лв. /четиридесет и три лева и седемдесет и три стотинки/. 

23. Поземлен имот с идентификатор 06306.32.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Парцамов лом“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 3 701 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 29.61 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в 

размер на 29.61 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет и една стотинки/. 

24. Поземлен имот с идентификатор 06306.30.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Юруково ломе“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 766 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 14.13 лв. /четиринадесет лева и тринадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

14.13 лв. /четиринадесет лева и тринадесет стотинки/. 

25. Поземлен имот с идентификатор 06306.30.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Юруково ломе“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 17 841 квадратни 

метра, при начална тръжна цена от 142.73 лв. /сто четиридесет и два лева и седемдесет и три стотинки/ и депозит за участие в 

търга в размер на 142.73 лв. /сто четиридесет и два лева и седемдесет и три стотинки/. 

26. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 11 144 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 89.15 лв. /осемдесет и девет лева и петнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

89.15 лв. /осемдесет и девет лева и петнадесет стотинки/. 

27. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 8 808 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 70.46 лв. /седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

70.46 лв. /седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки/. 

28. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 000 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 8 /осем/ лева и депозит за участие в търга в размер на 8 /осем/ лева. 

29. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5 789 квадратни метра, при 
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 начална тръжна цена от 46.31 лв. /четиридесет и шест лева и тридесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 46.31 лв. /четиридесет и шест лева и тридесет и една стотинки/. 

30. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 5 094 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 40.75 лв. /четиридесет лева и седемдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

40.75 лв. /четиридесет лева и седемдесет и пет стотинки/. 

31. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 4 668 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 37.34 лв. /тридесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 37.34 лв. / тридесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/. 

32. Поземлен имот с идентификатор 06306.13.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 376 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 19.01 лв. /деветнадесет лева и една стотинка/ и депозит за участие в търга в размер на 19.01 лв. 

/деветнадесет лева и една стотинка/. 

33. Поземлен имот с идентификатор № 06306.51.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Горна глоговица”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 698 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 5.58 лв. /пет лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.58 лв. 

/пет лева и петдесет и осем стотинки/. 

34. Поземлен имот с идентификатор № 06306.42.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Пикливица”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 3 370 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 26.96 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

26.96 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/. 

35. Поземлен имот с идентификатор № 06306.42.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Сивека”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 7 235 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 57.88 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

57.88 лв. /петдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/. 

36. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Пикливица”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 3 722 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 29.78 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 29.78 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки/. 

37. Поземлен имот с идентификатор № 06306.43.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Пикливица”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 11 155 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 89.24 лв. /осемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

на 89.24 лв. /осемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки/. 

38. Поземлен имот с идентификатор № 06306.54.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Струг”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 700 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 13.60 лв. /тринадесет лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 13.60 лв. 

/тринадесет лева и шестдесет стотинки /. 

39. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 968 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 32.65 лв. /тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

32.65 лв. /тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/. 

40. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 600 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 12.80 лв. /дванадесет лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.80 лв. 

/дванадесет лева и осемдесет стотинки/. 

41. Поземлен имот с идентификатор № 06306.48.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Костен”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 446 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 11.57 лв. /единадесет лева и петдесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 11.57 

лв. /единадесет лева и петдесет и седем стотинки/. 

42. Поземлен имот с идентификатор № 06306.60.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Туфча”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 520 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 4.16 лв. /четири лева и шестнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 4.16 лв. /четири лева и 

шестнадесет стотинки/. 

43. Поземлен имот с идентификатор № 06306.63.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Синища”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 300 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 25.30 лв. /двадесет и пет лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 25.30 лв. 

/двадесет и пет лева и тридесет стотинки/. 

44. Поземлен имот с идентификатор № 06306.63.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Синища”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 4 818 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 53 /петдесет и три/ лева и депозит за участие в търга в размер на 53 /петдесет и три/ лева.  
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45. Поземлен имот с идентификатор № 06306.63.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Синища”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 000 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 11 /единадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 11 /единадесет/ лева.  
46. Поземлен имот с идентификатор № 06306.63.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Синища”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 000 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 22 /двадесет и два/ лева и депозит за участие в търга в размер на 22 /двадесет и два/ лева.    

47. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.292 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Команица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 2 700 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 29.70 лв. /двадесет и девет лева и седемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 29.70 

лв. /двадесет и девет лева и седемдесет стотинки/. 

48. Поземлен имот с идентификатор № 06306.26.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Илковица”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 11 867 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в 

размер на 94.94 лв. /деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/.  

49. Поземлен имот с идентификатор № 06306.36.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Почивала”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 162 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 17.30 лв. /седемнадесет лева и тридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 17.30 лв. 

/седемнадесет лева и тридесет стотинки/.  

50. Поземлен имот с идентификатор № 06306.36.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Почивала”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 7 255 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 58.04 лв. /петдесет и осем лева и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 58.04 лв. 

/петдесет и осем лева и четири стотинки/. 

51. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 069 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/. 

52. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 1 598 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/. 

53. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, с площ 983 

квадратни метра,  при начална тръжна цена от 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в 

размер на 10.81 лв. /десет лева и осемдесет и една стотинки/. 

54. Поземлен имот с идентификатор № 06306.54.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Струг”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 480 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 3.84 лв. /три лева и осемдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.84 лв. /три лева и 

осемдесет и четири стотинки/. 

55. Поземлен имот с идентификатор № 06306.51.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Падарката”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 1 600 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 12.80 лв. /дванадесет лева и осемдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.80 лв. 

/дванадесет лева и осемдесет стотинки/. 

56. Поземлен имот с идентификатор № 06306.51.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Падарката”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 500 квадратни метра,  при 

начална тръжна цена от 5.50 лв. /пет лева и петдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 5.50 лв. /пет лева и 

петдесет стотинки/. 

57. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.283 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Лозята”, с начин на трайно ползване: лозе, шеста категория, с площ 189 квадратни метра,  при начална 

тръжна цена от 2.08 лв. /два лева и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 2.08 лв. /два лева и осем стотинки/. 

58. Поземлен имот с идентификатор № 06306.58.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Туфча”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 419 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 3.35 лв. /три лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 3.35 лв. /три лева 

и тридесет и пет стотинки/. 

59. Поземлен имот с идентификатор № 06306.50.243 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Билизмата”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 800 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 14.40 

лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/.  

60. Поземлен имот с идентификатор № 06306.72.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Команица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 127 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 1.40 лв. /един лев и четиридесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.40 лв. /един лев 

и четиридесет стотинки/. 

61. Поземлен имот с идентификатор № 06306.68.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Кераняка”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 906 квадратни метра, при  
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начална тръжна цена от 9.97 лв. /девет лева и деветдесет и седем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.97 лв. 

/девет лева и деветдесет и седем стотинки/. 

62. Поземлен имот с идентификатор № 06306.35.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Еницова поляна”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 584 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 6.42 лв. /шест лева и четиридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 6.42 лв. 

/шест лева и четиридесет и две стотинки/. 

63. Поземлен имот с идентификатор № 06306.13.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Ломето”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 6 157 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 49.26 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

49.26 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/. 

64. Поземлен имот с идентификатор № 06306.61.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Топавица”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория, с площ 1 000 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 11 /единадесет/ лева и депозит за участие в търга в размер на 11 /единадесет/ лева.  

65. Поземлен имот с идентификатор № 06306.49.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Балиица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 938 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 10.32 лв. /десет лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.32 лв. 

/десет лева и тридесет и две стотинки/. 

66. Поземлен имот с идентификатор № 06306.44.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Речище”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 803 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 8.83 лв. /осем лева и осемдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.83 лв. /осем лева и 

осемдесет и три стотинки/. 

67. Поземлен имот с идентификатор 17347.5.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Господинци, 

находящ се в местността „Черешата“, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 4 145 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 66.32 лв. /шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

66.32 лв. /шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/. 

68. Поземлен имот с идентификатор 17395.175.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, 

находящ се в местността “Ташков мост“, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, с площ 798 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 15.96 лв. /петнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

15.96 лв. /петнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/. 

69. Поземлен имот с идентификатор 17395.49.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, 

находящ се в местността “Горилата“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, седма категория, с площ 1 073 

квадратни метра, при начална тръжна цена от 17.17 лв. /седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/ и депозит за участие в 

търга в размер на 17.17 лв. /седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/. 

70. Поземлен имот с идентификатор № 44416.57.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Сушица”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 2 185 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 17.48 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

17.48 лв. /седемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/. 

71. Поземлен имот с идентификатор 44416.8.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Каменика“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ  86 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 0.69 лв. /нула лева и шестдесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 0.69 лв. 

/нула лева и шестдесет и девет стотинки/. 

72. Поземлен имот с идентификатор 44416.7.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Долчиня“, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, с площ  1 744 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 19.18 лв. /деветнадесет лева и осемнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 19.18 

лв. /деветнадесет лева и осемнадесет стотинки/. 

73. Поземлен имот с идентификатор 44416.8.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Орешето“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 160 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 1.28 лв. /един лев и двадесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 1.28 лв. /един 

лев и двадесет и осем стотинки/. 

74. Поземлен имот с идентификатор 44416.11.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Съдовете“, с начин на трайно ползване: лозе, девета категория, с площ 1 150 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 9.20 лв. /девет лева и двадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.20 лв. /девет лева и 

двадесет стотинки/. 

75. Поземлен имот с идентификатор 44416.1.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Нивето“, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 222 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 9.78 лв. /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.78 лв. 

/девет лева и седемдесет и осем стотинки/. 

76. Поземлен имот с идентификатор 44416.14.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, 

находящ се в местността “Голяма ряка“, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 1 036 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 8.29 лв. /осем лева и двадесет и девет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.29 лв. 

/осем лева и двадесет и девет стотинки/. 

77. Поземлен имот с идентификатор № 38666.45.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, 

находящ се в местността “Джигурица”, с начин на трайно ползване: ливада, десета категория, с площ 1 333 квадратни метра, при  
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начална тръжна цена от 10.66 лв. /десет лева и шестдесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 10.66 лв. 

/десет лева и шестдесет и шест стотинки/. 

78. Поземлен имот с идентификатор № 38666.51.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, 

находящ се в местността “Таучица”, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, с площ 737 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 8.11 лв. /осем лева и единадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 8.11 лв. /осем лева 

и единадесет стотинки/. 

79. Поземлен имот с идентификатор № 38666.32.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, 

находящ се в местността “Кръст”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 183 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 9.46 лв. /девет лева и четиридесет и шест стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 9.46 лв. 

/девет лева и четиридесет и шест стотинки/ 

80. Поземлен имот с идентификатор № 38666.36.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, 

находящ се в местността “Вълканица”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 1 572 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 12.58 лв. /дванадесет лева и петдесет и осем стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 12.58 

лв. /дванадесет лева и петдесет и осем стотинки/. 

81. Поземлен имот с идентификатор № 38666.58.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Корница, 

находящ се в местността “Мамал дол”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 044 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 16.35 лв. /шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.35 

лв. /шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки/. 

82. Поземлен имот с идентификатор № 06306.54.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брезница, 

находящ се в местността “Парцамов лом”, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, с площ 2 703 квадратни метра, 

при начална тръжна цена от 21.62 лв. /двадесет и един лева и шестдесет и две стотинки/ и депозит за участие в търга в размер 

21.62 лв. /двадесет и един лева и шестдесет и две стотинки/. 

83. Поземлен имот с идентификатор № 17395.65.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, 

находящ се в местността “Симитли-Чаир”, с начин на трайно ползване: лозе, седма категория, с площ 990 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 15.84 лв. /петнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

15.84 лв. /петнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/. 

84. Поземлен имот с идентификатор № 02600.10.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Пъклово”, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, с площ 4 015 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 48.18 лв. /четиридесет и осем лева и осемнадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

48.18 лв. /четиридесет и осем лева и осемнадесет стотинки/. 

85. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.323 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Орела”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 502 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 24.03 лв. /двадесет и четири лева и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 24.03 лв. /двадесет и 

четири лева и три стотинки/. 

86. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Орела”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 013 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 16.21 лв. /шестнадесет лева и двадесет и една стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.21 лв. 

/шестнадесет лева и двадесет и една стотинки/. 

87. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.328 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Орела”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 5 125 квадратни метра, при начална 

тръжна цена от 82 /осемдесет и два/ лева и депозит за участие в търга в размер на 82 /осемдесет и два/ лева. 

88. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Тумбите”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 5 977 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 95.63 лв. /деветдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 

95.63 лв. /деветдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/. 

89. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Грамадите”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 2 850 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 45.60 лв. /четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 45.60 

лв. /четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/.  

90. Поземлен имот с идентификатор № 02600.8.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баничан, 

находящ се в местността “Грамадите”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ 1 007 квадратни метра, при 

начална тръжна цена от 16.11 лв. /шестнадесет лева и единадесет стотинки/ и депозит за участие в търга в размер на 16.11 лв. 

/шестнадесет лева и единадесет стотинки/.  

          ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената 

стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 

часа на 28.06.2021 г. 

 ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.06.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев 

BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF. 

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.06.2021 г. с представители на съответното кметство, след предварителна 

заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.     

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната 

документация, до 17.00 часа на 28.06.2021 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.    
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VІ. Публичните търгове ще се проведат на 29.06.2021 г. от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата 

на Община Гоце Делчев.     

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в 

тръжната документация.     

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 06.07.2021г. 

от 10.00 часа в малката зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, като срокът за закупуване на 

документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 05.07.2021 г.       

  За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска 

собственост". 
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