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

Съвета на директорите по Протокол от 28.02.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № 

РД-11- 40/09.03.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на 

активи, стопанисвани отклон "Среден Дунав" град Плевен, чрез търг при закрито заседание, 

както следва: 

1. Язовир „Долна Митрополия“ с обща площ 160.085 дка в п.и. с идентификатори:  

22215.98.556;  22215.98.2 и 22215.98.3  в землището на гр. Долна Митрополия,  с 

предназначение на отдаването под наем: за рибостопанска дейност. 

Начална цена: 5 498 /пет хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева годишно без 

ДДС. 

2. „Басейн–2 Телиш“ с площ 114.376 дка. в п. и. с идентификатор 72206.85.5 в 

землището на с. Телиш, община Червен бряг, с предназначение на отдаването под наем: за 

рибостопанска дейност.  

Начална цена: 3 152 /три хиляди сто петдесет и два/ лева годишно без ДДС.  

3. Язовир „Света“ п. и.  с идентификатор 75054.341.89 с площ 237.659 дка в землището 

на гр. Угърчин, с предназначение на отдаването под наем: за рибностопанска дейност. 

Начална цена: 5 741 /пет хиляди седемстотин четиридесет и един/ лева годишно без 

ДДС. 

4.П.И. с идентификатор 46396.23.4 с площ 4 505 кв.м, вкл. построени в имота: Сграда 

за битови услуги със ЗП 57 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 46396.23.4.1 и 

Сграда - хангар-депо и гараж със ЗП 59 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 

46396.23.4.2, в землището на с. Малиново, община Ловеч, с предназначение на отдаването под 

наем: за стопански нужди. 

Начална цена: 2 412 /две хиляди четиристотин и дванадесет/ лева годишно без ДДС. 

5.Идеална част с площ  2 030 кв. м. от съсобствено с Областна управа Плевен дворно 

място, цялото с площ 3550 кв. м., представляващо УПИ-731, в кв. 112а по ПУП на с. Градище, 

община Левски, заедно с построени в имота: Склад-навес /гаражи -3/ със ЗП 168 кв.м. и 

Сграда със ЗП 33 кв.м. – двуетажна, с предназначение на отдаването под наем: за 

стопански нужди. 
Начална цена:744 /седемстотин четиридесет и четири/ лева годишно без ДДС. 

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” 

№ 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния 

директор на Дружеството, както следва: 

-на 30.03.2020 г. за обекта по т.1, ; 

-на 31.03.2020 г. за обекта по т.2; 

-на 01.04.2020 г. за обекта по т.3; 

-на 02.04.2020 г. за обекта по т.4; 

-на 03.04.2020 г. за обекта по т.5. 

Повторна дата на търга за всички обекти - от 11.00 ч. на 09.04.2020 г. 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се 

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

предхождащ датата на търга. 

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

документите за участие са посочени в тръжната  документация. 

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: по 300 /триста/левабез 

ДДС за всеки обект по т.,т. 1, 2, 3 и 4, и 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС – за обекта по т. 5, 

платими в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 

или в касата на клона. 

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 на Централно управление - 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. 

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

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

 

 


