
О  Б  Я  В  А 
 

 Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, обл. 

Стара Загора обявява провеждането на търг с тайно наддаване по реда и 

условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на следните 

недвижими имоти – частна държавна собственост, находящи се в 

землището на с.Знаменосец, общ.Раднево: 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.16, с площ   1,342дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.17, с площ   8,885дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.18, с площ   8,707дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.23, с площ   0,948дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.24, с площ   8,332дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.25, с площ   0,462дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.26, с площ 15,214дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.30, с площ 11,941дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.31, с площ   0,654дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.32, с площ   6,436дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.33, с площ   5,589дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.35, с площ   1,236дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.36, с площ 13,529дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.38, с площ   8,891дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.39, с площ 11,315дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.40, с площ   2,468дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.41, с площ   2,863дка. 

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.62, с площ 62,249дка. 

с първоначална годишна наемна цена в натура в размер на 140кг. зърно от 

хлебна пшеница – мека(клас А), втора група за 1дка. за всеки от имотите. 

 Тези земи са предназначени за земеделска обработка и отглеждане на 

едногодишни полски култури. Не се допуска отглеждане на лозя, трайни 

насаждения и многогодишни (двугодишни и повече от това) растения. 

 Всеки от имотите се отдава под наем самостоятелно.  

 Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 24.02.2021год. от 09,00 

часа в централната сграда – първи етаж на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, 

ул.”Магда Петканова”№1. 

 Заявления за участие се подават до 13,00 часа на 23.02.2021год. в 

деловодството на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” Раднево, ул.”Магда Петканова”№1. 

Тръжната документация е на стойност 20,00лв., а депозитът за 

участие е 20,00лв. за всеки един от имотите, включени в заявлението за 

участие. 

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 08,30часа до 

12,00часа 

В случай, че търгът се обяви за непроведен на определената дата, 

повторен търг ще се проведе на 05.03.2021год. от 09,00 часа при същите 



място и условия, с краен срок за закупуване на тръжна документация и 

подаване на заявление за участие – 13,00 часа на 04.03.2021год. в 

деловодството на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” Раднево, ул.”Магда Петканова”№1 

За допълнителна информация – тел.: 0882 806 101 – гл.счетоводител 

 

 

 

 

 

 

    ДИРЕКТОР:           /П/ 
 

      /Д-р Владимир Трънов/ 

   

 

 

 


