
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ 

с.Морава - 5291, ул.”Трети март”№8, тел.0879489689  ,e-mail:ou_morava@abv.bg 

 

                                                                 ЗАПОВЕД 

№214/20.05.2021 г. 

 

 

На основание чл.257, ал. 1 и ал. 2, чл. 259, ал. 1 и чл. 293, ал. 1 т. 2 от ЗПУО и 

във връзка с Решение  № 463/29.04.2021 г. на Общински съвет Свищов  

 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под 

наем за срок от три стопански години -  2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г. на училищни земеделски 

земи в землището на село Морава, общ. Свищов, собственост на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. 

Морава, общ. Свищов, описани по начин на трайно ползване, категория, местност, площ, както следва:    

 

Номер 

по ред 

землище имот номер категория местност НТП площ 

1. с. Морава 49028.80.25 IV Барневица нива   7,066 дка 

2. с. Морава 49028.15.31 IV Сазеолу нива 14,975 дка 

3. с. Морава 49028.17.18 IV Сазеолу нива 13,413 дка 

     Общо: 35,454 дка 

 

2. Срок за отдаване под наем- 3 стопански години - 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г .  

3. Публичния търг с тайно наддаване да се проведе на 14.06.2021 година от 13,30 часа в учителската 

стая, в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава, общ. Свищов, ул.“ Трети март“ № 8. 

4. Определям: 

- Начална тръжна цена за 1 / една/ стопанска година в размер на 1949,97 лв. /Хиляда деветстотин 

четиридесет  и девет  лева и 97 стотинки/. 

- Депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена- 389,99 лв. /Триста осемдесет и 

девет лв. и 99 стотинки/, който следва да е постъпил по банковата сметка на училището- 

BG17SOMB91303336685300 – банка „Общинска банка“ АД- клон Свищов до 16,00 часа на  11.06.2021 

година. 

5. Утвърждавам тръжна документация, която представлява неразделна част от настоящата заповед. 

6.  Тръжната документация да се публикува на интернет страницата на училището, като се осигури 

свободен и неограничен достъдо нея на интернет адрес: http://oumorava.com. 

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Краен срок за приемане на тръжните 

документи е до 16,30 часа  на 11.06.2021 г. 

8. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка. 

9. При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг да се проведе при същите условия и в 

същия час на 21.06.2021 год. на същия адрес, като срока за внасяне на депозита за участие е до 16,00 часа 

на 18.06.2021 година, а краен срок за приемане на тръжните документи е до 16,30 часа  на 18.06.2021 г. 

Настоящата заповед да се публикува на  интернет страницата на училището, да се постави на 

видно място в сградата на училището и де се изпрати за публикуване до редакцията на вестник 

„Дунавско дело“. 

        Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

Заповедта да се връчи на съответните лица за сведение и изпълнение срещу подпис. 

 

 

 

 

 

ДИАНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

с. Морава  


