
  ООББЩЩИИННАА  ИИССККЪЪРР,,    ООББЛЛААССТТ  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  
 

     5868 гр.Искър, ул.”Г.Димитров”38, е-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код:06516, тел:24-24, факс: 21-96 

 

  

 

 

 На основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, §2ж от Допълнителните разпоредби на 

ЗСПЗЗ и чл.55, ал.4 и ал.5 от Наредба №26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и във връзка с Решение № 520 от 28.02.2018 год. на ОбС - Искър, Община 

Искър обявява  

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

За отдаване под наем на земеделски земи, недвижими имоти – публична общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Староселци, община Искър, а именно: 
 

№ Имот 
№ 

НТП Местност Кат. Обща площ 
/дка/ 

Площ за ползв. 
/дка/ 

1. 000336 Пасище, мера(част) ДРАКИТЕ VI 131,830 18,600 

2. 000376 Пасище, мера(част) ЛЪКАТА VI 45,977 16,500 

     Общо /дка/ 35.100 
 

 

Посочените по-горе имоти се отдават под наем за  стопанската 2018 - 2019 година. 

Справка за местонахождението и площта на отделните имоти може да се получи в стая 201 

на общината и в кметствата. 

Цената на тръжната документация е в размер на 24.00 лв. с ДДС и се внася в касата на 

Центъра за информация и услуги – ет. І на Общината или по банкова сметка на Общината. 

Срещу представен документ за платена тръжна документация, същата се получава в стая 

201, ет. ІІ на общината. 

Търга ще се проведе на 23.08.2018 г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общината. 

Началната цена за отделните имоти е 55.00 лв./дка. 

Депозита за участие в търга за всеки имот е в размер на 10% от годишната наемна цена и  

се внася до 16.30 часа на 21.08.2018 г. в касата на центъра за информация и услуги – ет. І на 

Общината или по банкова сметка на Общината.  

Срока за закупуване на документите е до 17.00 часа на 20.08.2018 г. 

 

Цената за закупуване на тръжната документация и депозита за участие в търга могат да 

бъдат внасяни по следните банкови сметки на Общината: 
 

За тръжната документация                          За депозита за участие в търга 

 

“СЖ ЕКСПРЕСБАНК” АД, Плевен                 “СЖ ЕКСПРЕСБАНК” АД, Плевен 

IBAN: BG93TTBB94008418008591                   IBAN: BG09TTBB94003318008608 

                       BIC: TTBBBG22                                                 BIC: TTBBBG22 

                     Вид плащане: 447000 

 

 За допълнителна информация тел. 06516/24-24, вътр. 201 – инж. Сашо Гергов, Гл. 

експерт в дирекция СИРТСУ и Сава Марков, Мл. експерт в Община Искър 

 

 

 

 

 


