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О Б Я В А 

СУ „Христо Ботев”с.Ветрино, във връзка с Решение №270 от Протокол № 

22/28.03.2017 год. на ОбС Ветрино,  прието на основание чл.21, ал.1, т.8 т.23 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.18, ал.4 от НПУРИВСОВ и 

Заповед №РД-489/05.06.2017г. на Директора на СУ „Христо Ботев” с.Ветрино 

 

О Б Я В Я В А 
На 20.06.2017 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване  за отдаване 

под наем на училищни земеделски земи- НИВИ с начин на трайно ползване, 

находящи в землището на с.Ветрино, както следва: 

1.Имот с №071031 Нива –Втора категория- 110,002 дка 

2.Имот с №109098 Нива-Четвърта категория-110,554 дка 

3.Имот с №056001 Нива –Четвърта категория-446,509 дка 

4.Имот с №055036 Нива-Втора категория-213,809 дка 

Срок за отдаване под наем- 3 /три/ стопански години, считано от датата 

на подписване на договора. 

Начална тръжна цена -60 /Шестдесет/  лева/дка годишен наем 

Стъпка за наддаване - 10% от началната годишна наемна цена. 

Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна 

цена. 

Заявление за участие се подават до 16,00 часа на 19.06.2017г.в 

канцеларията на СУ „Христо Ботев” при Завеждащ административна служба. 

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили 

тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички 

задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16,00 

часа на 19.06.2017г., внесли депозит за участие в определения срок и 

отговарящи на изискванията определени в тръжната документация:  

- удостоверение за наличието или липсата на задължения, което  се издава  

на основание чл.87, ал. 6, от ДОПК  - оригинал; 

- документ за самоличност при участие на ФЛ – заверено за вярност 

копие; 

- оригинал или нотариално заверено копие от пълномощно, в случай че 

участва пълномощник; 

- декларация по образец – 3/три/ броя; 
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- удостоверние за липса на задължения към община Ветрино-оригинал; 

- документ за платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена 

/наем за една година/ - оригинал; 

- документ  за закупени тръжни книжа – оригинал, внесени в срок до 16 

часа на 19.06.2017г. 

Спечелилите търга кандидати ще следва да заплатят достигнатата 

тръжна цена /годишен  наем/, преди сключване на договора. 

Повторен търг при липса на кандидати ще се проведе на 21.06.2017 г.  от 

10,00 часа в сградата на СУ „Христо Ботев“ при същите условия. За повторния 

търг срок за подаване на документи внесени в срок до 16,00 часа на 20.06.2017 

година. 

Оглед на обектите предмет на търга, може да бъде направен всеки работен 

ден от 9,00 до 16,00 часа. 

Цена на тръжната документация – 30,00 лева. 

Условията за участие са описани в тръжната документация, която може да 

бъде закупена от канцеларията на училището  

За допълнителна информация тел.05161/2140 
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