
 
 

 
 

О Б Я В А  
 

        На основание Решение № 1 от Протокол №3/14.07.2016 г. от Общо 

събрание на колектива на СУ „Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново и  Заповед 

№620/ 22.07.2016 г. на директора  на училището 
 

СУ „ГЕОРГИ СТ. РАКОВСКИ” гр. Каолиново обявява търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на СУ 

„Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново обл. Шумен за срок от 3 години, 
така както следва: 

 

1. Нива- имот от 40.924 дка в местността Чобан Юлдю, V категория, с № 

051001 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново, 

идентичен с имот с № 011001 в землището на кв. Боймир с ЕКАТТЕ 99166; 

2. Нива- имот от 41.378 дка в местността Язовира, ІІІ категория, с № 033001 

в  землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново; 

3. Нива- имот от 24.262 дка в местността Дзевизли Келемне, ІІІ категория, с 

№ 014027 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново; 

4. Нива- имот от 115.962 дка в местността „Коренежа”, ІІІ категория, с № 

022007 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново; 

5. Нива- имот от 136.224 дка в местността „Саксан”, V категория, с № 016001 

в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново; 

6. Нива- имот от 140, 000 дка в местността „Демир Орман Кула”, ІV 

категория, с № 043002 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. 

Каолиново, идентичен с номер 003002 в землището на кв. Боймир с ЕКАТТЕ 

99166; 

7. Нива- имот от 14.881 дка в местността Месмала, ІХ категория, с № 031001 

в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново; 

8. Пасище, мера  от 82.968 дка в местността „Землекле Ениси”, VIII 

категория, с № 052001 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, общ. 

Каолиново, идентичен с номер 012001 в землището на кв. Боймир с ЕКАТТЕ 

99166; 

 

        Търгът ще се проведе на 07.09. 2016 г. от 10.00 часа в кабинета на 

директора на СУ „Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново 

        Начална тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури- 

40,00 (четиридесет ) лева/дка. 

Начална тръжна цена за наем на пасище/мера – 6 /шест/ лева/дка; 



       Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за 

участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия 

срок на ползване за парцела/и, за който се кандидатства,  до 12.
00

 часа на 

02.09.2016 г. в канцеларията на СУ „Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново, ул. 

„Христо Ботев” 4. 

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на 

сметката на училището. 

При необходимост повторен търг ще се проведе при същите условия на 

20.09.2016 година. 

Търгът да се проведе при спазване на условията и процедурите, описани в 

Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Каолиново. 

 

     

  За справки: тел. 05361/22-53;  

 

 

 

ГРОЗДАНКА МАРЧЕВА 

Директор на СУ „Георги Ст. Раковски” 

гр. Каолиново 


