ИНА СУНГУРЛАРЕ
ОБИЩ
гр.Сунгур аре, обл. Бургас, ул. ”Георги
Димитров”
МетанавигПат-ефаьг.
тел. 05571/5111; факс: 5585; е-ща11:

ь;

ЗАПОВЕД

/

М. 1158.

.(2 АВНОЮ

год.

На основание : Чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.42 а ,ал.5 от ЗСПЗЗ , чл.71,
ал. 1 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе и Решение Ме 413 от 31.01.2019 год. на
ОбС-Сунгурларе.

ЗАПОВЯДВАМ:
.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5/пет/
стопански години считано от стопанската 2019 / 2020 до 30.09.2024 год.
1

1.

НИВА в землището на село ВЪЛЧИН, съставляваща имот Ме 12591.100.121 с площ
79.988 дка, категория четвърта в местността „Мерата“ с начална годишна тръжна
цена 30,00 лв./дка. За целия имот - 2 399.64 лв

Търгът да се проведе в залата на Общинския съвет на 1-ви етаж в сградата на
общината на 23.07.2019 год. с начало 10,00 часа при условията на глава УП от НРПУРОИ.
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
до 12,00 часа.
П.

Ш. Определям цена на един комплект тръжни документи 1О,00 лева без ДДС, платими
в касата на Общината, които се получават в стая Не 4, 1-ви етаж (над партера).

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;
111.

”

-

-

Проект-договор;

Скица на имота/те;

Копие от Заповедта да се обяви на определените за целта места в Общината и кметството
на с. Вълчин и да се помести на интернет страницата на Общината.
препис ОТ настоящата заповед да се ВРЪЧИ на Общински поземлен фОНД за сведение И
изпълнение.

КМЕТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

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