ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД–55/28.01.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ; чл. 71, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и Решение № 40 по Протокол № 4 от 23.04.2015 г. на Общински съвет
Никола Козлево
ОТКРИВАМ:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд, в който да се
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една
стопанска година - стопанската 2015/2016 година, при следните условия:
1. Предмет на търга – пасища и мери от общински поземлен фонд на
територията на община Никола Козлево.
2. Вид на търга – с явно наддаване.
3. Наддавателна стъпка – 10% от началната цена.
4. Размер на депозита за участие – 30% от началната цена.
5. Начална тръжна цена за отделните землища, както следва:
– с. Векилски – 17 лв./дка;
– с. Вълнари – 7 лв./дка;
– с. Каравелово – 6 лв./дка;
– с. Красен дол – 6 лв./дка;
– с. Крива река – 7 лв./дка;
– с. Никола Козлево – 7 лв./дка;
– с. Пет могили – 6 лв./дка;
– с. Ружица – 7 лв./дка;
– с. Хърсово – 7 лв./дка;
– с. Цани Гинчево – 15 лв./дка;
– с. Църквица – 7 лв./дка.
6. Информация за пасищата и мерите, предмет на търга да се публикува на
интернет страницата на Общината, да се постави на общодостъпни места в кметствата
и на таблото на Общинска администрация.
7. Такса за закупуване на тръжната документация – 5,00лв.
8. Заявления за участие и депозити да се приемат до 16:00 часа на деня
предхождащ търга.
9. Депозитите могат да се внасят в брой на касата на Общината или по банков
път по сметката на Община Никола Козлево:
IBAN: BG 31 DEMI 9240 3300 0391 34
BIC – DEMIBGSF
ТБ „Д“ АД
Община Никола Козлево
10. Дата, място и час на провеждане на търга: 17.02.2016г. в Заседателна зала №2
на ОБА Никола Козлево по следния график:
– за с. Векилски – 09:00 ч.
– за с. Вълнари – 09:30 ч.

– за с. Каравелово – 10:00 ч.
– за с. Красен дол – 10:30 ч.
– за с. Крива река – 11:00 ч.
– за с. Никола Козлево – 11:30 ч.
– за с. Пет могили – 13:00 ч.
– за с. Ружица – 13:30 ч.
– за с. Хърсово – 14:00 ч.
– за с. Цани Гинчево – 14:30 ч.
– за с. Църквица – 15:00 ч.
11. Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се
публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево, на
общодостъпни места в кметствата и на таблото
в сградата на Общинска
администрация.
12. Заповедта с която се обявяват спечелилите търга се издава в седемдневен
срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички
заинтересовани лица.
13. Спечелилите участници заплащат наемната цена за имотите в 14-дневен срок
от датата на влизане в сила на настоящата Заповед.
14. Въз основа на влязлата в сила Заповед за определяне на наемателите и
документ за платената наемна цена Кмета на община Никола Козлево в седемдневен
срок сключват договори за наем.
15. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.03.2016 г. в в
Заседателната зала № 2 на Община Никола Козлево, спазвайки графика по т. 10.
16. Утвърждавам тръжна документация.
Комисия в състав:

НАЗНАЧАВАМ

В този си състав комисията да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за стопанската 2015 – 2016 г.
Препис от Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията за
сведение и изпълнение.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.

Ешреф Реджеб
(П)
Кмет на община Никола Козлево

