ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

На основание Заповед № РД 15-2720/31.10.2018г. на Кмета на Община Сливен
и във връзка чл. 10 ал.4 от Наредбата за управление и разпореждане със земи от
Общинския поземлен фонд и водни ресурси /НУРЗОПФВР/ в Община Сливен ,
Решение № 1017 / 22.02.2018г. на Общински съвет – Сливен, Решение № 1054 /
29.03.2018г. и Заповед № РД 05-361/31.10.2018г. на Директора на ОП”Земеделие,гори и
водни ресурси” гр.Сливен,
ОБЯВЯВА:
1.Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от
Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи
пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.
2. Търгът ще се проведе на 19.11.2018год. от 09.00 часа в зала „Май” на
Община Сливен, последователно за всеки имот.
3.Начална тръжна цена за 1 /един/ дка. да е в съответствие с цената приета с
Решение № 1054 / 29.03.2018г. на Общински съвет-Сливен.
4.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена за целия имот.
Депозитът се заплаща в касата на ОП „Земеделие,гори и водни ресурси” гр. Сливен или
по банкова сметка BG 28 SOMB 9130 33 61064500 в Общинска банка АД Сливен в
срок до 17.00 часа на 15.11.2018г.
5. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена за целия имот.
6. До участие в търга се допускат физически и юридически лица собственици
на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
7. Определям срок за подаване на заявления за участие – до 17.00 часа на
15.11.2018г. в деловодството на ОП „Земеделие,гори и водни ресурси” гр. Сливен.
8.Кандидати с установени задължения към Община Сливен и ОП
„Земеделие,гори и водни ресурси” гр.Сливен не се допускат до участие в търга.
9.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до определения срок
за подаване на заявление за участие в търга.

За справки и информация : Велко Велев-гл.експерт
тел: 044/66 31 95

