ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ВОДНИ РЕСУРСИ”
8800,Сливен, бул. „ЦарСимеон” № 5

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

ЗАПОВЕД
№ РД 05-691 / 18.06.2021г.
гр. Сливен

На основание чл.3 и чл.6 от Наредбата за управление и разпореждане със
земеделски земи от Общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община
Сливен /НУРЗЗОПФВРОС/, приета с Решение № 126/ 29.03.2012 год. на
Общински съвет гр.Сливен, във връзка с Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост приета с Решение № 472/
28.01.2021г. на Общински съвет гр.Сливен и във връзка със заповед № РД 151107/ 18.06.2021г. на кмета на Община Сливен,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се 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 2021-2022год. съгласно Приложение №1, което е неразделна част от
настоящата заповед. Приложение № 1 е отразено в сайта на Община Сливен,
www.sliven.bg.
2. Кметовете и кметски наместници на населени места на територията на
Община Сливен, след получаване на настоящата заповед да обявят на видни
места в кметствата списъците с номерата и размерът на парцелите, датата и
условията за провеждане на търга.
3. Търгът с явно наддаване, да се проведе на 15.07.2021год. от 09.30 часа
в зала „Май” на Община Сливен.
4. Началната цена за 1 дка земеделска земя е в съответствие с
Приложение № 2 от Наредба за управление е разпореждане със земеделски земи
от общинския поземлен фонд и водни ресурси в ОБЩИНА СЛИВЕН
/НУРЗЗОПФВРОС/.
5. Депозит за участие в размер на 10 % от началната наемна цена, се
заплаща в касата на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен до 16.30
часа на 09.07.2021год.
6. Заявления за участие в търга, ще се приемат в деловодството на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен до 16.30 часа на 09.07.2021год.
7. Кандидата спечелил търга е длъжен да заплати, достигнатата на търга
цена при сключване на договора за наем.
8. Кандидати с установени задължения към Община Сливен и ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” не се допускат до участие в търга.

9. Определям комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: Христо Котов – общински съветник
и членове:
1. Кристияна Бугова – гл. експерт 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.

ИНЖ. Д. ЙОРДАНОВА
Директор на Общинско предприятие
«Земеделие, гори и водни ресурси»

