
  

 
Основно училище „Васил Евстатиев Априлов“, 

с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца 

село Хърлец, ул.”Антим І” № 2 

email: v.aprilov@abv.bg 

тел:09163/22-64 
УЧИЛИЩЕ С ЕНЕРГИЯ! 

 

ПОКАНА 

 На основание Заповед №2340/01.04.2021 г. на директора на ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец, 

общ.Козлодуй, обл.Враца 

 

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - НИВИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ собственост на ОУ „Васил 

Евстатиев Априлов” с.Хърлец, настоящи се в землището на с.Хърлец, а именно:  

 

Имот № 77548.46.1 с площ 270.143 дка,находящ се в местността „Гърлището” 

Имот № 77548.68.1 с площ   94.155 дка,находящ се в местността „Големия код” 

Имот № 77548.66.8 с площ 140.410 дка,находящ се в местността „Малък код” 

Имот № 77548.63.1 с площ 105.779 дка,находящ се в м. „Минчуна черни гред” 

Имот № 77548.62.1 с площ   71.690 дка,находящ се в местността. „Черни гред” 

Имот № 77548.47.8 с площ 129.027 дка,находящ се в местността „Гърлището” 

С обща площ   811.204 дек, при следните условия: 

 

         1.   Първоначална цена за 1 дка/годишно – 70.00/седемдесет лв./ 

         2.   Стъпка на надаване                               - 5% 

         3.  Размер на депозит за участие 11 356,85лв./единадесет хиляди триста петдесет и шест лв.  и 

осемдесет и пет стотинки/   - 20% от стойността на имотите с обща площ  811.204 дка, внесен с 

приходен касов ордер в касата на училището от 05.04.2021г. до 12.00 часа на 19.04.2021г. 

        4.   Документация за участие в процедурата се закупува до 12.00 часа на 19.04.2021г. от 

счетоводството в ОУ ,,Васил Априлов” срещу сума от 80.00лв. 

        5.  Попълнени документи за участие се подават в запечатан непрозрачен и надписан плик в срок 

от 05.04.2021г. до 12.00 часа на 19.04.2021г. в техническа служба в ОУ ,,Васил Априлов”. 

      6.   Търгът ще се проведе от 10.00ч. на 20.04.2021г. в ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец в 

дирекцията. 

      7.   Описа на имотите, предмет на търга, може да се види всеки работен ден в часовете  

           от  8.00ч. до 12.00ч.  в ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец. 

           Допълнителна информация: с.Хърлец, тел.09163/2364;  

            

 

Стефан Стефанов   

Директор на ОУ ,,Васил Априлов” 
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