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О Б Я В А 
 

Основно Училище „Георги Бенковски”, с. Беломорци обявява първи пореден 

публичен търг с явно наддаване на 23.11.2021 г. от 13.30 часа в кабинета на директора на ОУ 

„Георги Бенковски”, с. Беломорци, за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на 

ОУ „Георги Бенковски”, с. Беломорци: 

 

Землище- с. Беломорци  

 Имот № 024001- ЕКАТТЕ 03647, площ-  23,712 дка, начин на трайно ползване- 

нива, 10,134 дка – VІІ категория и 13,578  дка - ІV категория  в землището на 

с.Беломорци по плана за земеразделяне, находящ се в местността „Гюня” при 

граници и съседи: №000197, полски път на Община Омуртаг, №024002, нива на 

„С.И.Г.“ ООД, №024003, нива на Дечо Гроздев Тимнев, №000195, полски път на 

Община Омуртаг. 

Първоначална наемна цена на имота – 30,00 лв. / дка годишен наем (711,36 лв. общо) 

 

 Имот № 001001 – ЕКАТЕЕ 03647, площ - 49, 648 дка, начин на трайно ползване -

нива,  V категория  в землището на с. Беломорци по плана за земеразделяне, 

намираща се в местността „Дерман дере” при граници и съседи: №000017, 

пасище, мера на Община Омуртаг,  №000248, полски път на Община Омуртаг, 

№001002, нива на Църковно настоятелство 

 

Първоначална наемна цена на имота – 30,00 лв. / дка годишен наем (1489,44 лв. общо) 
 

I. Размер на депозита – 1. Депозит за участие 10% от началната тръжна цена: 

1.1. За имот № 024001 -71,14 лв.;  
1.2. За имот № 001001 – 148,94 лв. 

2. Депозити за участие в търга може да се внасят в касата на училището след оповестяване 
на обявата всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч., включително до 16.00 ч. на деня, 

предхождащ деня на провеждането на търга;  

3. Депозитът за участие, внесен от участника, спечелил търга се задържа до прекратяването 
на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи. 

II. Ден, час и място за провеждане на търга – 23.11.2021 г. от 13.30 ч. в кабинета на 

Директора на ОУ „Георги Бенковски”, с. Беломорци, дата на повторен търг – 07.12.2021 г. от 

13,30 ч. на същото място. 

III. Цена на тръжната документация – 10 /пет/ лв. /невъзстановими/ с ДДС. Таксата за 

закупуване тръжната документация може да се внася в касата на училището или по банков път 

след оповестяване на обявата всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч., включително до 16.00 ч. 
на деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Тръжната документация се получава от 

деловодствата на училището. 

IV. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга и мястото, където се подават – 
писмените заявления се подават и приемат в деловодството на училището, включително до 

22.11.2021 г., до 16.00 ч. 
V. Срок за извършване на оглед на имотите на търга – оглед на имотите всеки работен ден 

от 09:00 до 12:00 часа до крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на 

училището – до 22.11.2021 г.  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Следната тръжна документация: 
1. Копие от Заповедта за насрочване на търга;  
2. Характеристика на имота; 

mailto:g.benkovski.bc@abv.bg


  3. Списък на документите, които се предоставят на кандидатите, закупили тръжна документация 

за участие в търга – образец на заявление за участие; скица на имота; удостоверение за липса на 
задължения към Община Омуртаг; Декларация за оглед; декларация, че лицето не е отказвало 

подписване на договори с Община Омуртаг през последните 6 /шест/ месеца от датата на провеждане 

на търга; 
         4. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в 

търга. За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат с точен превод на 

български език, легализирани по установения ред; 
          5. Разяснения относно процедурата за провеждане на търга, включително основанията за 

недопускане до участие; 

          6. Условия за извършване на оглед на предмета на търга; 

          7. Начинът на плащане на цената и други престации по сделката от спечелилия търга, и 
изисквани обезпечения, ако се налагат такива, в зависимост от предмета на търга; 

         8. Проект на договор. 

 
Обявата за търга да се оповести по местен радиовъзел- гр. Омуртаг, на интернет страницата на 

училището и на информационното табло в сградата на училището. 

 
 

 

Диана Стоянова 

Директор на ОУ „Георги Бенковски”, с. Беломорци 
 


