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ЗАПОВЕД
№ РД-15- 2259 / 23.08.2018г.
гр.Сливен
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37и, ал.13 на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 1017/ 22.02.2018г. на Общински
съвет гр. Сливен, Решение № 1054 / 29.03.2018г. на Общински съвет гр. Сливен, и моя Заповед
№ РД -15- 626/ 13.04.2018г.
НАРЕЖДАМ
1. Възлагам на Директора на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”
да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година на
земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади, за
стопанската 2018 - 2019г. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
2. Преди провеждане на търга да се изпратят до всички кметове и кметски наместници
на населени места в Община Сливен списъци с номерата и размерите на парцелите, датата и
условията за провеждане на търга.
3. Възлагам на Директора на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”
да сключи договори със спечелилите участници в търга с явно наддаване.
4. Търгът с явно наддаване да се проведе на 14.09.2018г. от 09.00 часа в зала „Май” на
Община Сливен, като началната цена за 1 /един/ дка земеделска земя да е в съответствие с
Решение № 1054/29.03.2018г. на Общински съвет гр. Сливен. Наемната цена се заплаща при
сключване на договора за наем.
5.Комисията за провеждане на търга да бъде в състав, определена в моя Заповед №-РД15-626 от 13.04.2018г.
6. Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
7. Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
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Изготвил,
Иван Рандев

