ОБЩИНA СЛИВЕН
8800, Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
централа: 044/ 611100, факс: 044/662 350
www.sliven.bg;E-mail: obstina@slivеn.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 15-914/01.06.2022г.
гр.Сливен
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, чл.6 и
чл.10 ал.4 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от Общинския
поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен /НУРЗЗОПФВР/ приета с Решение №
126/29.03.2012г. на Общински съвет гр.Сливен, във връзка с Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти Общинска собственост, приета с Решение № 871/27.01.2022г. и
Решение № 1007/19.05.2022г. на Общински съвет гр.Сливен.

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Възлагам на Директора на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси”, да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски
земи от Общински поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022-2023г.
2.Преди провеждане на търга, да се изпратят до всички кметове и кметски наместници
на населени места в Община Сливен, списъци с номерата и размерът на парцелите, датата и
условията за провеждане на търга.
3.Възлагам на Директора на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси”, да сключва договори със спечелилите участници в търга с явно наддаване.
4.Търгът с явно наддаване да се проведе на 28.06.2022г. от 09.30 часа в зала „Май” на
Община Сливен, като началната цена за 1/един/ дка. земеделска земя да е в съответствие с
Приложение № 2 от НУРЗЗОПФВР. Наемната цена да се заплаща при сключване на договора
за наем.
5. Определям комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: Христо Котов – общински съветник
и членове:
1. Кристияна Бугова – гл. експерт зем. земи в ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”
2. Иван Рандев - юрисконсулт в ОП „Земеделие,гори и водни ресурси”

3. Керанка Стамова - общински съветник
4. Веселин Мушков- гл.експерт в отдел „Общинска собственост“
и резервни членове:
1. Елеонора Мавродиева –ст. юрисконсулт в отдел „ПНО“
2. Николай Стоянов- общински съветник

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
СТЕФАН РАДЕВ: …………………..
КМЕТ на Община Сливен
Съгласували:
Секретар: ………………..
/В.Радева/
Юрист на отдел „ПНО”:…………………
Началник на отдел „ОС”:………………..
/К.Симеонова/
Директор ОП „ЗГВР“:…………………
/инж. Д.Йорданова/
Изготвил:
Юрисконсулт:………………
/И.Рандев/

