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ЗАПОВЕД 
 

№ 655 
 

гр. Кубрат, 2 юли 2013 г. 

 

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 от Закона за общинска собственост, във 

връзка с Решение № 232 по Протокол № 20/30.05.2013 г. от заседание на Общински съвет Кубрат. 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

1. Откривам процедура за провеждане на  публично оповестен конкурс  за отдаване под 

аренда на земеделска земя от  ОПФ  за създаване на оранжерии за срок от  тридесет години. 

2. Описание на обекта  -  общински поземлен имот с идентификатор 40422.100.787 по КК на 

гр.Кубрат с площ – 418.237 дка, НТП- нива, категория ІІІ. 

3. Определям начална конкурсна цена за годишно арендно плащане- 30,00 лева на декар. 

4. Място и срок за закупуване и получаване на конкурсната документация -  стая № 1 -

ЦУИГ  при Община Кубрат до 17.07.2013 г. до 16,00 часа. 

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса. Предложенията се 

подават на адрес: гр.Кубрат, ул.Княз Борис І №1, ет.2, стая №25.  Краен срок за подаване на 

документите 17.07.2013 г. до  16.30 часа. 

6. Цена на конкурсната документация - 25,00 лева. 

7.  Размерът на депозита за участие в  конкурса  - 1300 лева. Плащането на депозита се 

извършва в български лева в брой в касата на общината или по банкова сметка:  

              ОБЩИНА КУБРАТ -  гр.Кубрат 

      Банка: ТБ“Инвестбанк“ АД гр.Разград  

                 IBAN : BG45IORT81163300700000,  

                 BIC: IORTBGSF 

8. Заседанието на конкурсната комисия за допустимост  да се проведе на 18.07.2013 г. от 

10,00 часа в сградата на общинска администрация  Кубрат.. 

9. При неявяване на кандидати , повторен конкурс да се проведе на 25.07.2013 г.  от 10,00 часа 

при същите условия и ред. 
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10. Време и място за оглед на имота - от 8 до 15 юли 2013 г. съгласувано с гл. Експерт 

“Земеделие“. 

11. Утвърждавам приложената към заповедта конкурсна документация. 

 

 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 
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     Утвърждавам: 

                                                    Кмет на Общината:………………………. 

                                 / Р.Халилов / 

 

 

 
К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от 

Общинския поземлен фонд за срок от 30 години 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

І. Обща част 

1. Описание на обекта на конкурса 

2. Начална конкурсна цена 

 

ІІ. Условия за провеждане на конкурса 

1. Право на участие 

2. Документи за участие 

3. Провеждане на конкурса 

4. Методика за оценяване 

 

ІІІ. Сключване на договора за аренда 

 

ІV. Приложения  

1. Заповед на кмета на общината за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 30 

години. 

2. Скица на имота- обект на търга. 

3. Декларация по чл.47в, ал.1, т.2,3 и 4 от ППЗСПЗЗ- Приложение № 1. 

4. Декларация по чл.47в, ал.1, т.7 от ППЗСПЗЗ- Приложение № 2. 

5. Декларация за липса на задължения към община Кубрат- Приложение № 3. 

6. Декларация за извършен оглед на имота- Приложение № 4 

7. Декларация за съгласие с условията на конкурса- Приложение №5. 

8. Проект на договор за аренда. 
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І.ОБЩА ЧАСТ 

1. Описание на обекта на конкурса- общински поземлен имот с идентификатор  

40422.100.787 по КК и КР  на гр.Кубрат, одобрен със Заповед № РД-18-51/27.07.2009 г. с 

площ – 418.237 дка, НТП- нива, категория ІІІ. 
2. Начална конкурсна цена – 30,00 лева на декар, определена с Решение № 232 по 

Протокол № 20/30.05.2013 г. от заседание на Общински съвет Кубрат. 

 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

 
УСЛОВИЯ 

за провеждане конкурс за отдаване под аренда на  земеделски земи от общинския 

поземлен фонд за създаване на оранжерии за срок от 30 години 

 

Раздел 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

1. Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

1.1. са регистрирани като земеделски производители; 

1.2.  не са лишени от правото да упражняват търговска дейност; 

1.3.  не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 

1.4.  не се намират в ликвидация; 

1. 5.  нямат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, освен ако 

компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; 

1.6.  нямат прекратени договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд поради 

неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към 

Държавен фонд "Земеделие"; 

1.7.  нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с лице, което не 

отговаря на изискването по т. 6. 

1.8.  нямат парични задължения към община Кубрат 

1.9.  не са неизправна страна по договори, сключени с община Кубрат 

2. Изискването по т. 1.2. се отнася за управителите или за членове на управителните органи 

на кандидата. 

3. Обстоятелствата по т. 1.1.,  1.5. и 1.6. се удостоверяват с документ от съответния 

компетентен орган, а обстоятелствата по т. 1.2., 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 и 1.9. - с декларация. 

 

Раздел 2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  

4. Кандидатите за участие в конкурса представят: 

 a) физически лица: 

1.  заявление-оферта за участие по образец; 

2.  банково бордеро за внесен депозит; 

3.  заверено от ОД ”Земеделие” копие на регистрационната карта за земеделски 

производител; 

4.  удостоверение от Национална агенция по приходите /НАП/, че лицето няма задължения; 

5.   удостоверение от ОД ”Земеделие” че нямат неизплатени парични задължения по 

договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд; 

6. удостоверение от ОД на ДФ ”Земеделие”, че нямат просрочени задължения; 

7  декларация – по т. 1.7 по образец –Приложение №2; 

8.  документи за самоличност на физическите лица; 

9. нотариално завeрено пълномощно, когато лицето участва в конкурса чрез пълномощник; 

10.  декларация за липса на задължения към общината по образец-Приложение №3; 

11. декларация за оглед на имота по образец-Приложение №4; 
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12. декларация за съгласие с условията на конкурса и клаузите на образеца на съответния 

договор по образец- Приложение №5; 

13. представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид, стойност 

разбити по години и поемане на задължение за разкриване на нови работни места.   

 

 

 б)  Еднолични търговци и юридически лица: 

1.  заявление-оферта за участие по образец; 

2.  банково бордеро за внесен депозит; 

3. заверено от ОД ”Земеделие” копие на регистрационната карта за земеделски 

производител; 

4.  Единен идентификационен код ( собственоръчно заверено копие); 

5.  декларация, че не е обявена и няма производство за обявяване в несъстоятелност и не се 

намира в ликвидация; 

6.  удостоверение от Национална агенция по приходите /НАП/, че търговеца няма 

задължения; 

7.  удостоверение от ОД ”Земеделие” че нямат неизплатени парични задължения по договори 

за ползване на земи от държавния поземлен фонд; 

8. удостоверение от ОД на ДФ ”Земеделие”, че нямат просрочени задължения; 

9.  декларация – по т. 1.2, 1,3, 1,4 по образец- Приложение №1; 

10.  декларация по т.1.7 по образец- Приложение №2; 

11. декларация за липса на задължения към общината по образец-Приложение №3; 

12.  нотариално завeрено пълномощно, когато лицето участва в конкурса чрез пълномощник; 

13.  декларация за оглед на имота по образец-Приложение №4; 

14. декларация за съгласие с условията на конкурса и клаузите на образеца на съответния 

договор по образец- Приложение №5; 

15. представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид, стойност 

разбити по години и поемане на задължение за разкриване на нови работни места.  

  

5. Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на общинска администрация 

на адрес:  гр. Кубрат, ул. ”Княз Борис І” № 1, ет. 2, стая 25.  

 Те се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Община Кубрат с 

указанието "за участие в конкурс за  аренда “.   В плика се поставят всички документи по 

раздел ІІ, т. 4.  Само заявлението-оферта се запечатва в малък плик , който се поставя в 

големия. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс или електронен адрес.  

 

6. Предложените в заявлението-оферта цени (в цели левове на декар), работни места и 

размер на инвестицията, трябва да бъдат изписани с цифри и с думи. При различие е валидно 

изписването с думи. 

 

7. Участниците в конкурса нямат право да подават повече от една оферта както и да 

правят допълнения и изменения в подадените оферти. 
 

8. Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в 

незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат. 

 

9. Документи за участие в търга се приемат в срока , определен със заповедта.   
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Раздел 3. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

Първи етап- допускане 

10.  Заседанието на конкурсната комисия за преценка на допустимостта на 

предложенията се провежда  в срока, определен със заповедта  за провеждане конкурса 

Кандидатите могат да присъстват на заседанието. Председателят проверява дали пликовете 

са запечатани и с ненарушена цялост, съобщава общия брой на предложенията и отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в деловодството на община Кубрат ( дата и час.). 

11. Не се разглеждат предложения, които: 

11.1.  са подадени извън срока, определен със заповедта; 

11.2. не съдържат изискуемите документи, съгласно условията  за провеждане на 

конкурса. 

12. В деня и часа, определени за провеждането на конкурсната сесия, председателят 

на комисията в присъствие на кандидатите: 

12.1.  проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите чрез 

попълване на присъствен лист; 

12.2.  обявява откриването на конкурса; 

12.3. след представяне и легитимиране на участниците,   отваря пликовете с 

документите за участието им в конкурса; 

12.4.  проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и 

пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията 

за провеждането на конкурса; 

12.5.  обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират 

поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание. 

13. На заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват присъствието 

на кандидатите и направените констатации относно допуснатите до конкурса предложения, 

както и декласираните кандидати с посочване на конкретно основание.Протоколът се 

оповестява на присъстващите, като те се считат за уведомени. 

.  

 

Втори етап- класиране на допуснатите до  участие  в конкурса предложения 

 

14. Заявленията- оферти се заверяват с подпис от членовете на комисията по 

провеждане на конкурса. 

 

  Раздел 4. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

15.1 Преди извършване на комплексната оценка, заявленията -оферти се проверяват 

от  комисията за да се установи, дали са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата.  

15.2  критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично 

оповестен конкурс: 

15.2.1 размер на арендното плащане с относителна тежест- до 50 точки; 

15.2.2 работни места- до 25 точки; 

15.2.3  размер на инвестицията – до 25 точки;  ОБЩ СБОР- 100 точки. 

Комплексната оценка се образува по следната формула: 

К компл.  =   Ц ар.плащане + Ц р.места + Ц инвестиции 

 

където  Ц ар.плащан е=  50.Цучастника 

      Ц max 

Ц р. места  =   25.Цучастника 

  Ц max 
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Ц инвестиции =  25.Цучастника              

        Ц max 

 

Ц max  = е най-високата цена предложена от кандидатите 

 

 Получените претеглени оценки се сборуват за всеки участник по отделно. 

Конкурсната комисия разглежда допуснатите до участие в конкурса предложения. Тя 

представя в 3-дневен срок след приключване на своята работа протокол с предложение за 

определяне на участник, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници, 

съобразно удовлетворяването на конкурсните условия. 

 

16. Конкурсът се смята за спечелен от участника, получил най-много точки.  В случай 

че в резултат на декласиране на участниците поради нередовност остане само един кандидат, 

конкурсът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, 

която не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена.  

 

17. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство. 

 

18. За тръжната сесия се води протокол, в който се отбелязват: 

18.1   номерът на конкурсната сесия и датата провеждане; 

18.2.  проверката за редовност на заседанието и на предложенията; 

18.3. класираните на първо и второ място участници и подреждането на останалите 

кандидати; 

18.4.   определянето на печеливш участник, който е бил единствен кандидат. 

 

19. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най- висока арендна 

цена, а при равни арендни цени, определящ е броя на работните места, заявени от 

инвеститора. 

 

20. Когато е подадено предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил 

конкурса по предложената от него арендна цена, която не може да бъде по-ниска от 

началната конкурсна цена. 

 

21. Кметът на общината в 3-дневен срок от получаване на протокола издава заповед за 

определяне на участника спечелил конкурса и класирането на останалите участници. 

Заповедта за класиране на кандидатите може да се обжалва по реда на АПК. Жалбите се 

подават чрез община Кубрат. 

 

ІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА АРЕНДА 

 

22. След изтичането на срока за обжалване на резултатите от провеждане на конкурса, 

кмета на общината в 14-дневен срок сключва договора  за аренда със спечелилия кандидат. В 

договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът. Депозитът 

на спечелилия участник се прихваща от първата годишна  арендната вноска. 

23.  При сключване на договори за отдаване на земи от ОПФ под аренда, 

заплащането на дължимата годишна арендна вноска е както следва: 
- внасяне на дължимата арендна  вноска при сключване на договора за първата година 

и не по-късно от 1 октомври за всяка следваща стопанска година. 
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24. При отказ на спечелилия участник да сключи договор кандидатът, класиран на 

второ място, се поканва да сключи договор при предложената от него цена. В случай на 

отказ процедурата се прекратява. 

25. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок 

след приключването на конкурса, а депозитът на кандидата, класиран на второ място - след 

подписването на договора за аренда със спечелилия кандидат. 

26. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се 

възстановяват в случай на отказ за сключване на договор. 

27. Депозитът на обжалвалия конкурса участник, се възстановява след влизането в 

сила на съдебното решение. 
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ДО 

        КМЕТА НА ОБЩИНА  

        КУБРАТ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ОФЕРТА 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 
От .............................................................................................................................................. 

ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин/………………………………. с постоянен 

адрес гр.(с.)………………………………… …………………………..,  притежаващ л.к № 

……………………………….., издадена на …………...............год. от МВР 

гр.………………………………,  

Представител на фирма……………………………………………………………………… 

регистрирана в……………………………………… съд / Агенция по вписванията 

………………………………………, фирмено дело № ……………………………….. ЕИК или 

БУЛСТАТ…………………………., 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

 

           Желая да участвам в публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски 

земи от ОПФ за 30-годишно ползване в  землището на  гр. Кубрат, представляващ  имот с  

идентификатор 40422.100.787 по КК на гр.Кубрат  с площ от 418,297 дка, начин на трайно 

ползване – нива, ІІІ категория. 

 Представляваният от мен търговец се задължава да ползва имота по 

предназначение за целия период на договора- за създаване на оранжерии.  

 

1. Предлагам следното годишно  арендно плащане: /………….………../  

         /цифром/ 

…………………………………………………………………….лева на декар. 

                                   /словом/ 

2. Брой работни места  /………….………../……………………………….  

      /цифром/ 

……………………………………………………………………. 

                                    /словом/ 

3. Размер на инвестицията /………….………../ ………………………… 

      /цифром/ 

…………………………………………………………………….  лева. 

                                    /словом/ 

           
Забележка: Предложеното от участника арендно плащане  не може да бъде по ниско от 

началната конкурсна цена! 

 

     Подпис: …………………. 
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…………….2013 год. 

гр.Кубрат 

           
Приложение № 5 

      Образец! 
                                                                                         

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие с условията на конкурса 

 

            Подписаният .......................................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата 

на раждане на чужд гражданин …………………………………………..…… 

представляващ ……......................................................................., ЕИК ........................... 

                                              /име на търговеца/ 

със седалище гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… и адрес на управление 

гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… декларирам: 

           Запознат  съм с условията за участие в конкурса за отдаване под аренда на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд и с проекта на договор за аренда и всички произтичащи 

от това  права и задължения.  

 Съгласен съм, при спечелване на конкурса, да сключа  договор за аренда   при 

условията, посочени в проекта на договора.  

 

 

 

 

Дата .................2013 г.                                                        ДЕКЛАРАТОР: 

                                                        Подпис и печат 
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Приложение № 4 

Образец! 
  

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за извършен оглед на имота 

 

 

Подписаният ............................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане 

на чужд гражданин/, ..…………………………………………………………, 

представляващ …......................................................................., ЕИК ............................... 

                                                /име на търговеца/ 

със седалище гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… и адрес на управление 

гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ………  

декларирам, че преди провеждането на конкурса съм извършил оглед на имота и съм 

запознат с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към 

момента.  

 

  

 

 

Дата .................2013 г.                                                            ДЕКЛАРАТОР: 

                         Подпис и печат 
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Приложение № 1 

Образец! 
                                                                         . 

за еднолични търговци 

                  и  юридически лица   

                                                                         

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 по чл.47в, ал.1 т.2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ 

 

Подписаният ............................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане 

на чужд гражданин/, ..…………………………………………………………, 

представляващ …......................................................................., ЕИК ............................... 

                                                /име на търговеца/ 

със седалище гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… и адрес на управление 

гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ………  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Участникът, когото представлявам: 

- Не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

- Не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони 

и подзаконови актове; 

- Не се намира в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил 

извънсъдебно споразумение  с кредиторите по смисъла на чл.740 от ТЗ, а в случай, че 

чуждестранно лице- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или 

участникът е преустановил дейността си. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

  

 Дата .................2013 г.                                                            ДЕКЛАРАТОР: 

                         Подпис и печат 
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Приложение № 2 

Образец! 
  

 

                                                                         

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 по чл.47в, ал.1 т.7 от ППЗСПЗЗ 

 

Подписаният ............................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане 

на чужд гражданин/, ..…………………………………………………………, 

представляващ …......................................................................., ЕИК ............................... 

                                                /име на търговеца/ 

със седалище гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… и адрес на управление 

гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ………  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

че: 

  Нямам качество на „свързано лице“ по смисъла на Търговския закон с лица, които 

имат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл.34, ал..6 и 8 

от ЗСПЗЗЗ, неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, към осигурителни 

фондове, с прекратени договори за ползване на земи от ДПФ, поради неиздължени парични 

задължения по тях и лица, които имат просрочени задължения към Държавен 

фонд“Земеделие“. 

  Задължавам се да уведомя писмено и незабавно Община Кубрат за настъпили 

промени на декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на конкурса. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

 неверни данни. 

  

 Дата .................2013 г.                                                            ДЕКЛАРАТОР: 

                         Подпис и печат 
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Приложение № 3 

Образец! 
                                                                          

                                                                         

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на задължения към община Кубрат 

 

 

Подписаният ............................................................................... ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане 

на чужд гражданин/, ..…………………………………………………………, 

представляващ …......................................................................., ЕИК ............................... 

                                                /име на търговеца/ 

със седалище гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ……… и адрес на управление 

гр. ….…………………, ул. ……….…………, № ………  

 

декларирам, че към момента на подаване на офертата нямам задължения към община Кубрат, 

както и не съм неизправна страна по договори, сключени с нея. 

 

 Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

 неверни данни. 

 

 

 

Дата .................2013 г.                                                            ДЕКЛАРАТОР: 

                            Подпис и печат 
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Проект на договор за аренда  на земи от 

ОПФ за създаване  на оранжерии! 
 

РД 46- 

Д О Г О В О Р   З А  А Р Е Н Д А 

№ . . . . . 

 

Днес ……………г. в гр. ………………….. на основание чл.8, ал. 1 и чл.13, ал.5 от 

Наредба № 16 за управление, стопанисване и ползване на земи от ОПФ и земи и гори от ОГФ 

на ОбС Кубрат, във връзка с Решение № 232 по Протокол № 20 от заседание на общинския 

съвет  от 30.05.2013 г.  и заповед № ................................. на  кмета на Община Кубрат за 

провеждане на конкурс и  протокол  от ....................... на комисията за класиране на 

кандидатите, се сключи настоящият договор за аренда между: 

1. Община Кубрат, ул.Княз Борис І, БУЛСТАТ 000505846, представлявана от Ремзи 

Халилов Юсеинов- кмет, ЕГН 5412135140 и Йонка Димитрова Петрова – главен 

счетоводител, ЕГН 5512025050,  наричан за краткост АРЕНДОДАТЕЛ , от  една страна и  

от друга страна, наричан за краткост АРЕНДАТОР  
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

2. ....................................................................................................... ЕГН /ЛНЧ или дата на 

раждане на   

                 (име, презиме, фамилия)  

чужд  

гражданин/......................................................................................................................................, с 

постоянен адрес  ......................................., лична карта /личен паспорт, серия……/, № 

............................., издаден/а на ......................... от МВР гр. .................................. 

ЗА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  

................................................................................................................................................................

..................... 

          ( име на търговеца ) 

ЕИК ………..………….…….. по Удостоверение изх. № …………………..……./……….. г. на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление - гр. ........................................., 

ул. ………..……...................... № .................., адрес за кореспонденция - гр. 

.................................................., ул. ……………................................ № .................., 

представлявано от …………………………….......................................,  ЕГН  

……………………, лична карта /личен паспорт, серия ……/, № ............................., издаден/а 

на ......................... от МВР гр. .................................. 

Страните се споразумяха за следното: 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. АРЕНДОДАТЕЛЯТ предоставя на АРЕНДАТОРА за временно възмездно 

ползване земеделска земя от общинския поземлен фонд (ОПФ) в размер на 418,297 дка в 

землището на гр.Кубрат, община Кубрат, представляващ имот с идентификатор № 

40422.100.787 по КК и КР на гр.Кубрат, с площ 418,297 дка, начин на трайно ползване нива, 

трета категория,  срещу което АРЕНДАТОРЪТ се задължава да създаде оранжерии. 

  2. АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на АРЕНДАТОРА обекта на договора. 

2.1. Арендуваният обект се предава с протокол-опис, подписан между страните при 

сключването на договора. Протокол-описът представлява неразделна част от договора  и 

съдържа точно описание на вида на арендувания обект, неговите характеристики с оглед 
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предназначението по договора, както и действителното му състояние към момента на 

предаването. 

2.2. Протокол-описът не може да бъде оспорван от страните след подписването му. 

2.3. Протокол-опис се съставя и при връщане на обекта на договора.  

 3.  АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да създаде оранжерии върху арендуваната площ , като 

използва само сортове, вписани в официалната сортова листа на Изпълнителната агенция по 

сортоизпитване, апробация и семеконтрол.  

4. АРЕНДОДАТЕЛЯТ предоставя на АРЕНДАТОРА земеделските земи от ОПФ по 

т. 1 срещу годишно арендно плащане в пари, определено чрез проведен публично оповестен 

конкурс за съответната стопанска година.  

4.1. Годишното арендно плащане се индексира  всяка календарна година с процент, 

равен  на общия инфлационен индекс  на потребителските цени на  годишна база  за 

предходната календарна година, определен и обявен от Националния статистически 

институт (НСИ). 
5. За първата година АРЕНДАТОРЪТ заплаща арендната вноска при подписване на 

договора,( за оставащите месеци от стопанската година, след приспадане на депозита).  

 5.1. Арендните плащания от втората стопанска година се дължат не по-късно от 

първия работен ден след изтичане на стопанската година /1 октомври/. 

5.2. АРЕНДАТОРЪТ се задължава да представи на АРЕНДОДАТЕЛЯ оригинал или 

собственоръчно заверено копие на платежния документ.  

6. Настоящият договор се сключва за срок от 30 стопански години и влиза в сила от 

началото на стопанската  2013/2014  година.  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 7. АРЕНДОДАТЕЛЯТ предоставя на АРЕНДАТОРА земеделската земя в 

състоянието, в което се намира.     

 8. АРЕНДОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на земята, ако към момента на 

подписване на този договор  АРЕНДАТОРЪТ е знаел или е могъл да узнае за тяхното 

съществуване, с изключение на онези недостатъци, които са опасни за здравето на човека. 

 9. АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да получава арендното плащане в уговорения в т.  

5.1. срок.   

 10. АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да извършва действия за поддържане и запазване 

на обекта на договора и да прави подобрения в същия, освен ако не създава съществени 

затруднения на АРЕНДАТОРА и не влошава качеството на продукцията. 

11. Ако извършените от АРЕНДОДАТЕЛЯ подобрения допринасят за нарастване на 

добивите от обекта, той има право да иска увеличение на размера на арендното плащане.   

12. АРЕНДОДАТЕЛЯТ може да прекрати договора, когато АРЕНДАТОРА ползва 

обекта по начин, който не отговаря на изискванията на т. 22.  

 13. АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да извършва ежегодно не по-малко от две 

проверки на състоянието и ползването на земите от ОПФ - обект на договора.  

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДАТОРА 

 14. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да извършва арендното плащане в размера и срока, 

уговорени в  настоящия договор. 

 15. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното 

ползване и текущото поддържане на обекта. 

 16. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да плаща данъците, таксите и застраховките, свързани 

с ползването на арендувания обект.   

 17. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да застрахова добивите за общоприетите рискове, като 

застрахователната сума трябва да е равна на действителната стойност на застрахованото 

имущество.  
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18. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да заплаща и разходите за текущото поддържане на 

всички съоръжения и системи, които не са причислени към обекта, но обслужват същия – 

напоителни и отводнителни системи, канавки, ограждения и др. 

 19. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да предупреждава АРЕНДОДАТЕЛЯ за 

посегателства върху арендувания обект от страна на трети лица. 

20. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен незабавно да уведоми писмено АРЕНДОДАТЕЛЯ за 

появили се недостатъци, за необходимостта от вземане на мерки за предпазване на обекта от 

повреждане или унищожаване. 

21. АРЕНДАТОРЪТ няма право да преарендува обекта на договора.  

22. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да ползва арендувания обект с грижата на добър 

стопанин,  съгласно определеното по договора предназначение. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен 

да спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни, екологични, агротехнически и 

други изисквания и да не уврежда обекта на договора. 

23 . АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да върне арендуваната земя след изтичане на срока на 

договора или при предсрочното му прекратяване.    

24.  Ако поради неизпълнение на задължението по т. 19 и т. 20 са произтекли вреди за 

АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРЪТ губи право на обезщетение за недостатъци, както и 

правата си да прекрати договора и да иска обезщетение за неизпълнение.  

25. АРЕНДАТОРЪТ може да извършва подобрения в обекта и да променя начина на 

трайно ползване на същия, само с предварително писмено съгласие на АРЕНДОДАТЕЛЯ и 

в съответствие с договореностите, посочени в т. 3. Ако подобренията включват строителни 

работи, за които се изисква строително разрешение, АРЕНДАТОРЪТ следва да получи 

предварително писмено съгласие на АРЕНДОДАТЕЛЯ преди започване на строителството 

и да го извърши при спазване на съответните законови разпоредби. 

26. При прекратяване на договора АРЕНДАТОРЪТ има право да вдигне 

съоръженията, инсталациите и другите подобрения, които не са трайно прикрепени към 

обекта и са направени без знанието на АРЕНДОДАТЕЛЯ, освен ако не постигне 

споразумение с него за заплащане на стойността им към момента на прекратяването. 

27. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да впише настоящия договор в Службата по 

вписванията към агенцията по вписванията в 10-дневен срок от датата на подписване на 

договора. След вписване на договора, АРЕНДАТОРЪТ е длъжен в 10-дневен срок да  

представи един екземпляр от същия в съответната общинска служба по земеделие, за 

регистрацията му. 

28. Договорът за аренда не поражда правно действие при неизпълнение от 

АРЕНДАТОРА на задълженията по т. 27. 
ІV. НЕУСТОЙКИ,  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

 29.  АРЕНДАТОРЪТ дължи обезщетение за вредите, причинени от него или от лица, 

на които е възложил извършването на определена работа.  

30. При неизпълнение на арендното плащане в договорения срок, АРЕНДАТОРЪТ 

дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. 
 

V. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ  

 

 31. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен по взаимно съгласие 

между страните с допълнително споразумение с нотариална заверка на подписите, което се 

вписва в Службата по вписванията към агенцията по вписванията и се регистрира  в 

общинска служба по земеделие гр. Кубрат. 
31.1. При смърт на АРЕНДАТОРА, неговите наследници, съответно правоприемници, могат 

да го заместят като страна в договора за аренда, като са длъжни да уведомят незабавно 

АРЕНДОДАТЕЛЯ за настъпилото заместване и да посочат определения техен пълномощник.  
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32. Настоящият договор се прекратява при: 

32.1.  изтичане на срока, за който е сключен; 

32.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

32.3.  прекратяване на търговеца с ликвидация;  

32.4. смърт или с поставяне под запрещение на арендатора; 

32.5. при неизпълнение на договорните задължения по искане на изправната страна; 

32.6. при неизпълнение на договорните задължения по т.5.1 и т.22, като 

АРЕНДАТОРЪТ дължи обезщетение в размер на дължимото арендно плащане за 

съответната стопанска година; 

32.7. отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди. 

33. При прекратяване на търговеца, без да е извършена ликвидация, АРЕНДАТОРЪТ 

е длъжен незабавно да уведоми писмено АРЕНДОДАТЕЛЯ за своя правоприемник. 

34. Прекратяването на договора се регистрира в съответната общинска служба по 

земеделие и се вписва в Службата по вписванията към  Районен съд гр. Кубрат. 

35. АРЕНДОДАТЕЛЯТ може да развали договора за аренда, поради забавяне на 

арендното плащане по т. 5.1 за повече от 3 месеца (при годишно плащане).  

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

36. Настоящият договор се сключва в писмена форма, с нотариална заверка на 

подписите и се вписва  в Службата по вписванията към агенцията по вписванията в срок до 

10 дни от датата на подписване на договора, като разходите за нотариалната заверка и 

вписването са за сметка на АРЕНДАТОРА.   

  37. Неразделна част от договора са: 

37.1. скица на арендувания имот, издадена и заверена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър- гр. Разград; 

37.2. протокол – опис по т. 2; 

38. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

арендата в земеделието и разпоредбите на действуващото законодателство на Република 

България. 

 Настоящият договор се състави и подписа в 5 еднообразни екземпляра. 

 

Данни за АРЕНДОДАТЕЛЯ: Община Кубрат 

Адрес за кореспонденция: гр.Кубрат, ул. Княз Борис І №1 

Банкова сметка за превод на арендната вноска: 

ТБ“ Инвестбанк“ АД гр.Разград,офис Кубрат 

BG74IORT81168400700100 

BIC: IORTBGSF  Код плащане : 44-42-00      

Данни за АРЕНДАТОРА: ………………………………….     
  

 

 

  

АРЕНДОДАТЕЛ:                                                                           АРЕНДАТОР:                                                                              

 


