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Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение 

на Съвета на директорите по Протокол от 30.10.2019 г. и Заповед на изпълнителния 

директор № РД-11- 208/01.11.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от 

три години на активи, стопанисвани от клон „Хасково":  

Язовир „Изворово“  разположен в ПИ с идентификатори: 32487.35.514 в 

землището на с. Изворово и 80552.123.15 в землището на с. Черепово, община 

Харманли, с предназначение на отдаването под наем: рибостопанска дейност. 

Начална цена: 6 843 /шест хиляди осемстотин четиридесет и три/ лева годишно 

без ДДС. 

2. Търгът ще се проведе в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис 

ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от 

Изпълнителния директор на Дружеството на 20.11.2019 г. от 11 часа. 

3. Повторна дата: 27.11.2019 г. от 11 часа.  

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по 

сметката на „Напоителни системи” ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, 

предхождащ датата на търга вкл. 

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева без 

ДДС, сума която не се възстановява, платима в касата на „Напоителни системи” ЕАД, 

гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден 

до деня, предхождащ датата на търга. 

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без 

закупуването й отново и без подаване на ново заявление. 

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на 

същата цена от същото място. 

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня предхождащ датата на 

търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.  

Време и начин за оглед – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл. 

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на 

документите за участие са в тръжната документация 

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, 

гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.  

 


