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ЗАПОВЕД 
№. РД-04-391 

гр.Костенец .. ��\.: .. ffi: .. 2021г. 

На основание чл.44, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 82, ал. 6 от Наредба за общинската собственост във връзка 
със Заповед № РД-04-336/13.05.2021г. и Заповед № РД-04-339/13.05.2021г. на Кмета на 
Община Костенец и констатирани обстоятелства, налагащи прецезиране на 
първоначалната наемна цена в обявените търгове за землището на с. Костенец и 
землището на с.Голак 

НАРЕЖДАМ: 

I. Да се извърши промяна в колона № 6 „Първоначална наемна цена" на
Приложение № 1 „Земеделска земя за отдаване под наем в землището на с. Костенец 
ЕКАТТЕ 38916" към тръжната документация, утвърдена със Заповед № РД-04-
336/13.05.2021г. 

„Първоначалната наемна цена за изброените по- долу имоти се да се чете по 
следния начин, считано от издаването и: 

за имот № 078002 - 235, 17 лв.; 
за имот № 215004-196,20 лв.; 
за имот № 627004 -202,30 лв.; 
II. Да се извърши промяна в колона № 6 „Първоначална наемна цена" на

Приложение № 1 „Земеделска земя за отдаване под наем в землището на с. Голак 
ЕКАТТЕ 15374" към тръжната документация, утвърдена със Заповед № РД-04-
339/13.05.2021г. 

„Първоначалната наемна цена за изброените по- долу имоти се да се чете по 
следния начин, считано от издаването и: 

за имот № 15374.7.1 -739,23 лв.; 
за имот № 15374.7.11 -164,20 лв.; 
за имот № 15374.9.2 -1286,10 лв.; 
за имот № 15374.10.3 - 1042.04 лв.; 
за имот № 15374.10.6-494,25 лв.; 
за имот № 15374.11.3 -251,08 лв.; 
за имот № 15374.12.1 -1004,50 лв.; 
за имот № 15374.48.1 -2195,30 лв.; 
III. За промяната да се уведомят всички лица, които са закупили документации

за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи 



свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Костенец и 
землището на с.Голак. 

Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 
Настоящата заповед да се обяви на официална интернет страница на Община 

Костенец. 

ЙОРДАН АНГЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩ� 
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