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 На основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 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 №540 от 30.03.2018 год. на ОбС Искър, Община Искър обявява  

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

За отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в 

землището на с. Староелци, община Искър. 

Всички имоти се отдават под наем за седем стопански години. 

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

на общината и в кметствата. 

Цената на тръжната документация в размер на 24.00 лв.  се внася в касата на Центъра за 

информация и услуги – ет.І на общината или по банкова сметка на общината. 

Банковата сметка на община Искър за закупуване на тръжните документи е: 

„СЖ Експресбанк“ АД, Плевен 

IBAN: BG93TTBB 9400 8418 0085 91 

BIC: TTBBBG22 

Вид плащане: 447000 

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

201, ет. ІІ на общината. 

Търга ще се проведе на 21.06.2018 г. от 09.30 часа в заседателната зала на общината.  

 Началната тръжна  цена за отделните имоти е 55 лв./дка за една стопанска година. 

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 19.06.2018 г. в касата на центъра за информация и услуги – ет. І на 

общината или по банкова сметка на общината. 

 Банковата сметка на общината за внасяне на депозита е: 

„СЖ Експресбанк“ АД, Плевен 

IBAN:BG09TTBB 9400 3318 0086 08 

BIC:TTBBBG22 
 Срока за закупуване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018 г. 

    Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица които: 

 - не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 29.01.1999г. за 

създаване и поддържане на регистър на  земеделските стопани; 

-  не отглеждат пасищни селскостопански животни на територията на община Искър; 

-  ползват повече от 600дка. обработваема земя или са свързани лица по смисъла на §1, т.1 

от допълнителните разпоредби на Търговския закон с такива ползватели; 

 - имат парични задължения към държавата или общината, освен ако е допуснато 

разсрочване на задълженията или са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон с длъжници на общината. 

 

 

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

 


