гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.,”Георги Димитров” Ке 2
тел: 05571/5111; факс:5585; е-таН:КшетзипвиПагефуаьуфд

ЗАПОВЕД
к9.281..йд.аб.-...2019 год.
На основание Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС

ЗАПОВЯДВАМ:
1.

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем на залесени територии от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10
години, както следва:
1.

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА в землището на село ЕСЕН,

съставляваща имот Ме 27615.101.5 с площ
начална годишна тръжна цена 3840,ОО лв.

400 кв.м.,в

местността „Гермекая“ с

2. ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА в землището на село КЛИМАШ,

съставляваш югозападна част от имот Ме 37215.52.3 с площ 400 кв.м.,целия с площ
70693 кв.м., в местността „Капулата“ с начална годишна тръжна цена 3840 лв.
Търговете да се проведат в залата на Общинския съвет на 1-ви етаж в сградата на
общината на 27.06.2019 год. с начало 10,30 часа при условията на глава УП от НРПУРОИ.
ТЪРГОВСТС

да се проведат

321

всеки един

ИМОТ ОТДСЛНО ПО

реда на

ОбЯВЯВЗНСТО ИМ В

ЗЗПОВСДТЗ.

Определям депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки
имот, предмет на търга, който се внася в касата на общината най-късно в деня преди търга
П.

до 12,00 часа.

Ш. Определям цена на един комплект тръжни документи 1О,ОО лева без ДДС, платими
в касата на Общината, които се получават в стая На 4, 1-ви етаж (над партера).
Ш. Утвърждавам тръжна документация:

Заявление до Кмета на Общината за участие в търга за отдаване под наем на
недвижим имот (по Образец);
- Заявление ДО Кмета на Общината за издаване на удостоверение от Дирекция
„БФСДОС“ (по Образец);
- Удостоверение за липса на задължения към Общината от дейност МДТ;
- Удостоверение за липса на задължения по договори с Общината;
- Проекто-договор;
- Скица на имота/те;
-

.

Копие от Заповедта да се обяви на определените за целта места в Общината и кметствата
на с. Есен и с.КлимаШ, да се помести на интернет страницата на Общината.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Общински поземлен фонд за сведение и
изпълнение.

Кмет на Община Сунгурларе:
инж. Васил Панд

Изготвил :Гроздан Тодоров
Гл.експерт „ОПФ“ при Община Сунгурларе

