Препис!
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

ЗАПОВЕД
№РД-09- 362/01.07.2019г.
гр.Гулянци.
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА ,чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 13, ал 2 от
Наредба за ползване на пасища и мери –публична общинска собственост и предоставянето
им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни,
чл. 8 ал. 4 от ЗОС, чл.20 ал.1, aл. 2 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в
запечатан плик чрез представяне на предложения за наемна цена по приложената
оферта и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем
на пасища,мери от общински поземлен фонд в землищата на населените места в
Община Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от
ЗСПЗЗ) от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ и от лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Търгът да се проведе на 16.07.2019г. от 10:30 ч. в стая 211 в сградата на Община
Гулянци. Документи се приемат до 17:00 ч. на 15.07.2019г. в Центъра за обслужване на
граждани на Община Гулянци.
Оглед на обектите – от 09:00 – 12:00 ч. и от 13:00 - 16:00 ч. всеки работен ден.
Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ………/П/………..
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
НФ/

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

ОБЯВА

Община Гулянци, обл. Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс
06561/2567, на основание Заповед №РД-09-362/01.07.2019г. на Кмета на общината
обявява публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик чрез
представяне на предложения за наемна цена по приложената оферта и последващо
явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери от
общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община Гулянци за
срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ) от собственици
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ и от лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Началната наемна тръжна цена на имотите е 5 лева за декар за една стопанска
година.
Обектите се отдават под наем за една стопанска година (2019г.-2020г.)
Търгът ще се проведе на 16.07.2019 г. от 10:30 ч. в стая 211 на Община Гулянци,
като документи се приемат до 17:00 ч. на 15.07.2019 г.
Закупуват се тръжни книжа на стойност 36.00 лева/ тридесет и шест лева/ с
ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в
стая № 211 срещу представен документ за платена такава. За повече информация в
Община Гулянци.
Цената
на
тръжната
документация
се
внася
по
сметка
№BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане –
447000.
Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят
по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.
Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

