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ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д - Р ГЕОРГИ КИСЬОВ" - РАДНЕВО 

 
 

З А П О В Е Д 
№ 289 

гр. Раднево, 15.02.2023г. 
 
 
 На основание чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост(ЗДС) и 
чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 
(ППЗДС) 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

 1.Да се проведе търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от 
ППЗДС за отдаване под наем за срок от 3 години на следните недвижими имоти 
– частна държавна собственост: 
 1.1. Поземлен имот с идентификатор 61460.10.1, с площ 159,999дка, 
находящ се в землището на гр.Раднево, местност „Лисова могила”. 
 1.2.Група поземлени имоти, находящи се в землището на с.Знаменосец, 
общ.Раднево, с обща площ 51,954дка, както следва: 
1.2.1. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.17, с площ   8,885дка. 
1.2.2. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.18, с площ   8,707дка. 
1.2.3. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.23, с площ   0,948дка. 
1.2.4. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.24, с площ   8,332дка. 
1.2.5. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.25, с площ   0,462дка. 
1.2.6. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.30, с площ   11,941дка. 
1.2.7. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.31, с площ   0,654дка. 
1.2.8. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.32, с площ   6,436дка. 
1.2.9. Поземлен имот с идентификатор 31293.22.33, с площ   5,589дка. 

2.Първоначалната наемна цена за тези недвижими имоти, от която 
стартира тайното наддаване е както следва: 
 2.1.За поземлен имот с идентификатор 61460.10.1 в землището на 
гр.Раднево – годишна наемна цена в натура в размер на 150 кг зърно от хлебна 
пшеница – мека(клас А), втора група за 1 дка от поземления имот. 
 2.2.За групата поземлени имоти, находящи се в землището на с. 
Знаменосец, общ. Раднево –годишна наемна цена в натура в размер на 150кг 
зърно от хлебна пшеница – мека (клас А), втора група за 1 дка от всеки от 
поземлените имоти. 

3.Имотите – предмет на търга са земеделски земи, 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. Извършените подобрения върху тях от наемателя при 
ползването им остават в полза на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” Раднево без тя да дължи 
каквото и да е обезщетение. 
 4.Имотите се предоставят под наем след провеждане на търг с тайно 
наддаване по реда и условията на глава V от ППЗДС. Поземления имот в 
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землището на гр. Раднево се отдава под наем самостоятелно. Групата поземлени 
имоти, находящи се в землището на с. Знаменосец , общ. Раднево се отдават под 
наем заедно, поради  което участниците в търга следва да направят общо 
наддавателно предложение за тях. 
 5.Търгът с тайно наддаване да се проведе на 22.03.2023год. от 09,00 часа в 
централната сграда – първи етаж на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, ул.”Магда 
Петканова”№1. На това заседание на комисията за провеждането му могат да 
присъстват участниците или писмено упълномощени техни представители. 
 Заявления за участие се подават до 13,00 часа на 21.03.2023год. в 
деловодството на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” Раднево, ул.”Магда Петканова”№1. 
 Тръжната документация е на стойност 30,00лв. и се закупува до 13,00 часа 
на 21.03.2023г., всеки работен ден от 08,30часа до 13,00часа в ДПБ”Д-р 
Г.Кисьов” Раднево, ул.”Магда Петканова”№1 

Депозитът за участие е 75,00лв. за имота по т.1.1. и 25,00лв. за групата 
имоти по т.1.2., като се заплаща в брой в лечебното заведение или по банковата 
му сметка: „БАНКА ДСК” ЕАД клон - Стара Загора, офис - Раднево IBAN 
BG41STSA93003307018121, BIC STSABGSF. Той се връща след сключване на 
договор със спечелилия участник, а на останалите участници – след влизане в 
сила на заповедта за класиране в търга. 

Нотариалното удостоверяване на подписите на страните в договора за 
наем и вписването му в съответната служба по вписванията съгласно чл.4”б”, 
ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ се извършва от спечелилия участник и е за негова сметка. 

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 29.03.2023год. 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 28.03.2023год. в деловодството на ДПБ”Д-р 
Г.Кисьов” Раднево, ул.”Магда Петканова”№1 

6.Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга. 
Условията на търга от заповедта да се публикуват в два национални 

ежедневника, на интернет-страницата на ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ - Раднево и на 
входа на централната ѝ сграда. 
 Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 
и изпълнение. 
 
 
 
 
 

     ДИРЕКТОР:       /П/ 
 

      /Д-р Владимир Трънов/ 
 


