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На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО) и във връзка с чл. 4а, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и 
ползването н земеделски земи (ЗСПЗЗ)

обявявам процедура за отдаване под наем на земеделска земя, без търг или 
конкурс за срок от една стопанска година /2020-2021 г./, както следва:

_________________________ Земеделски имоти:____
1. Нива с площ 47.518 дка в местността Голема Орница
2. Нива с площ 28.675 дка в местността Бузалъко_

Процедурата ще се проведе без търг или конкурс, тъй като имота е частна 
собственост на СУ „Васил Левски”, което е самостоятелно юридическо лице и за него не 
е приложима нормата на чл. 24а от ЗСПЗЗ.

Право на участие в процедурата имат: еднолични търговци, юридически и 
физически лица.

Участниците прилагат:

-  заявление за ползване под наем на земеделски земи /по образец/;

-  удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските 
производители;

-  декларация за съгласие и обработка на лични данни;

-  декларация за оглед на имота;

-  декларация за запознаване с проекта на договора.

Участниците са задължени да подадат оферта, която включва и двата земеделски
имота.



Срокът за подаване на оферти за ползване под наем на земеделските имоти е до 
17,00 часа на18.05.2020 г. вкл., в гр. Елин Пелин, бул. „Витоша” № 3.

Комисия, назначена със Заповед на директора ще разгледа заявленията и ще 
класира участниците в процедурата, като за наемател на посочените имоти ще бъде 
избран участникът, предложил най-висока обща наемна цена за двата земеделски имота.

Условията за участие, както и образците на документи са посочени в приложение 
№ 1 към обявата. . /

Информацията е заличена на основание 
чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679
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