Община Трън
на основание Заповед № РД –05-22/ 18.01.2021 г. на.Кмета на Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за
срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. на имот, представляващ земеделска
земя от ОПФ, както следва:
В землището на с. Зелениград:30716.1.105

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 11.02.2021 г. от 10:00 ч. в
сградата на община Трън, пл. „Вл. Тричков” 1 , ет.1 в Заседателната зала.
Повторен търг за имотd, за коxто не са се явили кандидати на първоначално обявената дата, да се
проведе на 18.02.2021 г. от 10:00 ч. на същото място и при същите условия.
III. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация, неразделна част
от която е списък на земеделските земи по заповедта, подробно описани по вид, начин на трайно
ползване и началната тръжна цена.
IV. Цената на тръжната документация е 5,00 лв./пет лева/ и може да бъде закупена в сградата
на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8:30 ч. до 17:00 ч., а на 09.02.2021 г. до 12,00ч., а за повторния
търг до 12.00 ч. на 16.02.2021 г.
V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска е в размер на първоначално обявената
начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати в срок до 09.02.2021 г. по банкова сметка на
Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169 BIC – STSABGSF , а за повторния търг до 16.02.2021 г.
VІ. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние на
юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник.
Пълномощното следва да бъде изрично.
VII. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се извършва до 15:00 ч.
на 09.02.2021 г. , а за повторния търг до 15,00 ч. на 16.02.2021 г. в административната сграда на Община
Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.
VIII. Информация за земите, обект на търга да се обяви в административната сграда на общината и на
сайта на община Трън – www.tran.bg, допълнителна информация да се предоставя на тел. 07731/96-16,
вътр.104– общинска собственост.
ОТ ОБЩИНАТА

