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                                                АНАЛИЗ  

                                                       НА 

 ДОСТИГНАТИТЕ ЦЕНИ ПРИ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА     

        НА  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ  И                  

          СЪПОСТАВКА СЪС СТОЙНОСТИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРИ              

      СПАЗВАНЕ СТАНДАРТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕДСТАВЕНИ 

 В СТАТИЯТА ОТ 14.11.2012  „АРЕНДА И РЕНТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО    

         И ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕНАТА  НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ” 
  
 

  

  Началните тържни цени на земеделските земи от Държавния поземлен 

фонд(ДПФ) се определят служебно от Общинските служби по земеделие 

съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски 

земи,на основание чл.6 от Наредбата за организиране и провеждане на 

търгове за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ. 

 

  Данните използвани в анализа са от Протокола от 29.09.2012 година на 

Областна дирекция”Земеделие”-Добрич,публикувани на сайта и,за 

проведения търг за продажба на земеделски земи от ДПФ в област Добрич 

на притежатели на ПКБ и класираните на първо и второ място кандидати, 

съобразно  предложените от тях цени  за закупуване. 

  Обобщените данни по общини и землища са следните: 

 

І. Землища в община Крушари; 

 

   Предложени са седем маломерни парцела(ниви) с обща площ 140 дка в 

землищата на Загорци,Зимница,Огняново и Телериг с категории на 

земеделската земя от 5 до 3  ,при начални тържни цени от 394 до 640 лева 

за декар.  

  Класираният на първо място кандидат е предложил 1 750 лв./дка,а този на 

второ място 1 001 лева за декар без разлика на категория земя и землище. 

 

ІІ.Землища в община Тервел; 

 

 Предложени са 92 броя маломерни парцела(ниви) с обща площ 767 дка в 

землищата на Кочмар,Поп Груево,Тервел и Честименово с категории на 

земеделската земя от  7 до 3 ,при начални тържни цени от 172 до 665 лева 

за декар. 

  Класираният на първо място кандидат е предложил 1 750 лв./дка,а този на 

второ място 1 001 лева за декар без разлика на категория земя и землище. 
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 Предложена е нива ,четвърта категория,с площ 303 дка в землището на 

Каблешково при начална тържна цена от 525 лв/дка. 

 Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева за декар. 

 

 Предложена е изоставена нива ,шеста категория,с площ 101 дка в 

землището на Кочмар,при начална тържна цена от 266 лв/дка. 

 Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева. 

 

 Предложен е парцел-пасище/мера,четвърта категория,с площ 320 декара в 

землището на Мали извор,при начална тържна цена от 568 лв/дка. 

 Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева. 

 

 ІІІ.Землища в община Добрич 

 

 Предложени са 12 броя маломерни парцела-ниви с обща площ 93 дка в 

землищата на Котленци,Одринци и Пчелино с категория на земеделската 

земя от 3 до 4 при начална тържна цена от 675 до 589 лв/дка. 

 Класираният на първо място кандидат е предложил 1 750 лв./дка,а този на 

второ място 1 001 лева за декар без разлика на категория земя и землище. 

 

  Предложена е нива ,трета категория,с площ 428 дка в землището на 

Одърци при начална тържна цена 785 лв/дка. 

  Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева за декар. 

 

  Предложена е нива ,трета категория,с площ 310 дка в землището на 

Одърци при начална тържна цена 785 лв/дка. 

  Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева за декар. 

 

ІІІ.Землища в община Генерал Тошево; 

 

  Предложена е нива ,четвърта категория,с площ 226 дка в землището на 

Бежаново при начална тържна цена 546 лв/дка. 

  Класираният на първо място кандидат е предложил 2 150 лв./дка,а този на 

второ място 1 550 лева за декар. 

 

  Предложена е нива ,десета  категория,с площ 329 дка в землището на 

Бежаново при начална тържна цена 80 лв/дка. 
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  Класираният на първо място кандидат е предложил 1 550 лв./дка,а този на 

второ място 1 001 лева за декар. 

 

 

 

ІV.Землища в община Балчик; 

 

  Предложена е изоставена орна земя ,трета категория ,с площ 9 дка в 

землището на Царичино при начална тържна цена 615 лв/дка.Предложена 

цена за закупуване е 829 лв/дка. 

 

 Индикативната   инвестиционната стойност на земеделската земя,към 

месец август-2012 година, изчислена при спазване стандартите за 

оценяване  и представена в предходната статия,за землище в община 

Балчик е 1215 лв/дка,а за землище в община Генерал Тошево e  909 

лв/дка. 

 

 

  Ще направя обобщена съпоставка за област Добрич между  

достигнатите цени на покупка,началните тържни цени и   

индикативните стойности на земеделската земя описателно и в 

табличен вид: 

 

  

  І. За маломерните парцели  със големина средно от 5 до 15 декара,незави- 

симо от категорията на земята(от 3 до 7) и местоположението на 

землището, потенциалните инвеститори-купувачи предлагат едни и същи 

цени за покупка от 1001 до 1750 лева за декар (колона 2). 

  Сравнението между тези достигнати цени и :    

      - първо, с началните тържни цени ,изчислени по Наредбата за реда за 

определяне на цени на земеделските земи ,където водещия фактор е 

категорията на земята и които обобщено  са:   за трета категория земя-от 

640 до 670 лв/дка;за четвърта категория земя от 563 до 589;за пета -  434 

лв/дка;за седма-172 лв/дка (колона 3) ; 

      - второ, с изчислените индикативни инвестиционни стойности при 

спазване стандартите за оценяване,където водещи фактори са: дохода 

получен от земята и състоянието на пазара на земя ,които са   909 лв/дка за 

землище община Генерал Тошево  и 1215 лв/дка(колона 4) ,  

показва ясно ,че изчислените индикативни стойности са много по 

близо да достигнатите пазарните цени,отколкото изчислените цени по 

нормативен път съобразно Наредбата.   
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                                      Маломерни парцели (лв/дка) 

                                                 от 5 до 15 дка  

 

Категория земя            Цена на           Начална цена       Индикативна                            

                                    закупуване               търг                  стойност 

  

            1                               2                         3                               4 

 

       Трета                    1001/1750             640/670                909/1215 

       Четвърта              1001/1750            563/589                 909/1215 

       Пета                     1001/1750               434                     909/1215 

       Седма                  1001/1750                172                     909/1215                

 

 

 

 

                       

  ІІ. За големите парцели над 100 декара,независимо от категорията на 

земята и местоположението на землището,потенциалните инвеститори-

купувачи,предлагат едни и същи цени за покупка от 1550 до 2150 лева за 

декар. 

  Същото сравнение ,между тези достигнати цени и :    

      - първо, с началните тържни цени ,изчислени по Наредбата за реда за 

определяне на цени на земеделските земи ,където водещия фактор е 

категорията на земята и които обобщено  са:   за трета категория земя-  

785лв/дка;за четвърта категория земя от 525 до 568 лв/дка;за шеста -  266 

лв/дка и за десета- 80 лв/дка;  

      -  второ, с изчислените индикативни  стойности при спазване 

стандартите за оценяване,където водещи фактори са: дохода получен от 

земята и състоянието на пазара на земя ,които са   909 лв/дка за землище 

община Генерал Тошево  и 1215 лв/дка ,  отново показва,че  изчислените 

индикативни стойности са много по близо да пазарните 

цени,отколкото изчисленията по нормативен път съобразно 

Наредбата.   
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                                          Големи парцели(лв/дка) 

                                                     над 100 дка 

 

Категория земя            Цена на           Начална цена       Индикативна                            

                                    закупуване               търг                     стойност 

  

            1                               2                         3                               4 

 

       Трета                    1550/2150                 785                   909/1215 

       Четвърта              1550/2150            525/568                 909/1215 

        Шеста                  1550/2150                266                   909/1215 

        Десета                 1550/2150                  80                     909/1215                

 

 

 

  Изводите,които могат да се направят от гореизложеното са следните: 

 

 

  1.Индикативните стойности на земеделската земя определени  при 

спазване на стандартите за оценяване са много по близо до пазарните 

цени,отколкото нормативните оценки изготвени от служителите в 

Общинските служби „Земеделие” въз основа на Наредбата за реда за       

определяне на цени на земеделски земи; 

      

    2.Видно е ,че между началните тържни цени определени по Наредба- 

  та и достигнатите цени има абсурдни разминавания от 2 до над 20      

  пъти,което според мен е недопустимо; 

 

   3.Необходима е актуализация на тази Наредба и преминаване към       

пазарно оценяване от сертифицирани оценители съобразно 

изискванията на Закона на независимите оценители и приетите от 

КНОБ Международни стандарти за оценяване,а не само на  

изискванията на горепосочената Наредба. 

 

 

 

 

 25.02.2013 г                                           Стефан Бянов 

                           Независим оценител на търговски предприятия и вземания   

                                                               и на недвижими имоти 


