РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция “Земеделие”- Бургас
Изх. № РД-12-04-578-1/30.06.2022 г.

ПОКАНА
Във връзка с прилагане на чл. 105, ал. 7 от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна
дирекция „Земеделие“- Бургас, кани оценителите, вписани в регистъра на
независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска
правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения да участват в избор на
оценител за:
➢ Изготвяне на пазарни оценки за имоти свободни /незастроени/, годни за
земеделско ползване в стопански дворове на бивши организации по §12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ отговарящи на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за процедура по реда на
чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост с
предоставени права на управление на Министъра на земеделието.
Офертата да включва:
➢
➢
➢
➢
➢

Използвани подходи и методи на оценка – /най-малко два, по избор/;
Цена за изготвяне на оценка за един поземлен имот в едно землище;
Цена за изготвяне на оценка за всеки следващ имот в същото землище;
Цена за актуализация на една оценка на поземлен имот;
Сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни
насаждения;
➢ Срок за изготвяне на оценката /не повече от 7 /седем работни дни/.
Критерий за избор
За изпълнител ще бъде избран предложилият най-ниска крайна цена /цена с вкл.
ДДС/ и най-кратък срок за изпълнение.
Срок
Срокът за предоставяне на офертите е 7 /седем/ работни дни от публикуване на
поканата на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“- Бургас.
Моля, при представяне на офертата да се придържате към следната таблица:
Таблица за оферта от оценител на недвижими имоти във връзка с ПОКАНА отправена от
Областна дирекция „Земеделие“- Бургас
Име на
Цена за 1 бр. имот/лв.,
оценителя в едно землище
с вкл. ДДС

Цена за всеки следващ
Цена за актуализация Срок за
имот в същото землище, на оценка, с вкл. ДДС изготвяне на
с вкл. ДДС
оценката

За контакти и допълнителна информация: инж. С. Николова – главен експерт в ОД
«З» - Бургас - тел. 056/84-13-16.
Лидия Станкова (Директор)
30.06.2022г. 10:49ч.
ОДЗ-Бургас
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