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З А П О В Е Д 
№ РД-489/05.06. 2017 г. 

с.Ветрино 

 

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО в изпълнение на 

правомощията ми, определени в чл.19, ал.1 и ал.2 на Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и педагогическите 

специалисти, чл. 62, ал.6 от НПУРИВСОВ, във връзка с Решение №270 от 

Протокол № 22/28.03.2017 год. на ОбС Ветрино, прието на основание 

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.18, 

ал.4 от НПУРИВСОВ  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на следните 

имоти: 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 055036 /нула,пет,пет,нула,три, шест/, с 

площ от 213,809 дка / двеста и тринадесет  декара осемстотин и 

девет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Ветрино, 

община Ветрино, област Варна, ЕКАТТЕ 10865, в местността 

„Терасите”, с начин на трайно ползване- НИВА, категория на 

земята при неполивни условия - Втора  

Начална тръжна  цена на декар - 60 лв/дка, депозит в размер  1282,85 

лв. 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056001 /нула,пет,шест,нула,нула, едно/, с 

площ от 446,509 дка /четиристотин четиридесет и шест декара и 

петстотин и девет квадратни метра /, находящ се в землището на 

с.Ветрино, община Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в 

местността „Геренчетата”, с начин на трайно ползване - НИВА, 

категория на земята при неполивни условия- Четвърта 

Начална тръжна цена на декар - 60 лв/дка, депозит в размер  2679,05 

лв. 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 109098 /едно,нула,девет,нула,девет, осем/, 

с площ от 110,554 дка /сто и десет декара и петстотин петдесет и 

четири квадратни метра /, находящ се в землището на с.Ветрино, 

община Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в местността 
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„Геренски път”, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия- Четвърта 

Начална тръжна цена на декар - 60 лв/дка, депозит в размер 663,32 лв. 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 071031 / нула,седем,едно, нула,три,едно /, 

с площ от 110,002 дка /сто и десет декара и нула нула и два 

квадратни метра /, находящ се в землището на с.Ветрино, община 

Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в местността „До Черкеза”, с 

начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при 

неполивни условия- Втора 

Начална тръжна цена на декар - 60 лв/дка, депозит в размер  660,01 лв. 

2.Търгът да се проведе на 20.06.2017г. от 10,00 часа в сградата  на СУ 

„Христо Ботев“ от 

Комисия в състав: 

     Председател: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

             Членове:1.XXXXXXXXXXXXXXXX 

2.XXXXXXXXXXXXXXXX 

  3.XXXXXXXXXXXXXXXX 

                   4.XXXXXXXXXXXXXXXX 

             Резервни членове: 

                   1.XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                   2.XXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.Начална тръжна цена определена с решение №775 на ОбС Ветрино 

от протокол  №58/31.07.2015г. в размер на 60,00лева/дка годишен наем. 

Определям стъпка за наддаване от 10% от началната годишна наемна 

цена.  

Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от началната 

годишна наемна цена. 

Определям срок за отдаване под наем 3 /три/ години. 

4.За участие в търга се допускат кандидати, подали писмено заявление 

до Директора на СУ „Христо Ботев” с посочване на ЕИК код по 

БУЛСТАТ за ЮЛ, придружено със следните документи: 

- 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; 

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail:s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 

 

 

- декларация по образец – 3/три/ броя; 

- 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. 

5.Спечелилите търга кандидати следва да заплатят достигнатата тръжна цена 

-  годишен наем,  преди подписването на договора. 

6.Повторен търг при липса на кандидати да се проведе на 

21.06.2017година от 10,00 часа в сградата на СУ „Христо Ботев” 

с.Ветрино при същите условия. 

7. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от  9,00 до 

16,00 часа. 

8.За резултатите от търга комисията да представи протокол с 

предложение за сключване на договор за отдаване под наем. 

9. Утвърждавам  тръжна  документация и обяви за процедурата на търга /за 

отпечатване в средствата за масова информация и за таблото в СУ „Христо 

Ботев”, както и за таблото за обяви в общинска администрация  - Ветрино/. 

Обявата за търга да бъде публикувана на интернет страницата на СУ „Христо 

Ботев” и на Община Ветрино, за което да се съставят протоколи. 

10.Определям цена на тръжната документация в размер на 30,00лева. 

11.Депозитът се заплаща по сметка на СУ „Христо Ботев“ с.Ветрино в 

в банка ЦКБ АД клон Варна– BG49CECB979031G1177600BIC: 

CECBBGSF до 16 часа на 19.06.2017г. 

12.Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 16 часа  

на 19.06.2017г. 

Препис от  заповедта  да се връчи на членовете на комисията за сведение 

и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си. 

  

 

Директор СУ „Христо Ботев”:/П/ 
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