
Процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен 
конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години 
(2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.)на земеделски земи 
неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд (ОПФ) в 
землищата на Община Свищов, съгласно Заповед №448-РД-01-03/24.04.2017 г. на Кмета 
на Община Свищов. 

 
 

УСЛОВИЯ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 
 
 

1. В процедурата могат да участват физически или юридически лица. 
2. Изискуеми документи за участие:  
2.1 За физически лица: 
- Заявление за участие; 
- Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община 

Свищов; 
- Копие на лична карта (за физически лица и при представяне чрез пълномощник); 
- Ценово предложение (по образец). 
2.2. За юридически лица: 
- Заявление за участие; 
- Удостоверение за актуално състояние от агенцията по вписванията или ЕИК – 

заверени с печат на фирмата; 
- Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община 

Свищов; 
- Нотариално заверено пълномощно (при явяване чрез пълномощник); 
- Копие на лична карта (за физически лица и при представяне чрез пълномощник); 
- Ценово предложение (по образец). 
3. Изискуемите документи за участие се подават в запечатан плик в „Информационен 

отдел – Деловодство” към Община Свищов в срок до 17:00 ч. на предходния ден преди датата, 
посочена в обявата за съответното землище, като на плика се отбелязва следния текст:  

„Документация за участие в процедура за отдаване под наем без публичен търг или 
публично оповестен конкурс чрез процедура с наддавателни предложения на 
имоти, неизползвани две или повече години в землището на гр./с./ (посочва се 
конкретното землище), по Заповед №448-РД-01-03/24.04.2017 г. Наименованието на 
фирмата или името на участника.“ 
4. Ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик, в деня на 

процедурата пред комисията по провеждането й, като на плика се отбелязва следния 
текст: 

„Ценово предложение за участие в процедура за отдаване под наем без публичен 
търг или публично оповестен конкурс чрез процедура с наддавателни предложения 
на имоти, неизползвани две или повече години в землището на гр./с./ (посочва се 
конкретното землище), по Заповед №448-РД-01-03/24.04.2017 г. Наименованието 
на фирмата или името на участника.“ 
5. В случаите, когато от няколко участници е предложена еднаква най-висока цена, 

процедурата продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена, при 
стъпка, определена от председателя на комисията не по-малка от 5% от достигнатата. 


