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-187/13.04.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на
Решение № 30 по Протокол № 04 от 22.03.2016 г. на Общински съвет – Никола Козлево

ОТКРИВАМ
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем
на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 2015 – 2016 г. при следните
условия:
1. Описание на имота – земеделски земи от общински поземлен фонд по приложен
към тръжната документация опис.
2. Вид на търга – с явно наддаване.
3. Начална тръжна цена, съгласно Решение № 30 по Протокол № 04 от 22.03.2016 г.
на Общински съвет – Никола Козлево – 30 (тридесет) лв./дка.
4. Стъпка за наддаване – 3 (три) лв., представляващи 10 (десет) % от първоначалната
тръжна цена.
5. Срок и начин на плащане – при сключване на договора.
6. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в седем дневен срок от
датата на провеждане на търга и се обявява на интернет страницата на Общината и на общо
достъпни места в съответните кметства.
7. Дата и място за провеждане на търга – 28.04.2016 г. в 10:00 ч. в Заседателната зала
на Община Никола Козлево.
8. Такса за закупуване на тръжната документация – 5 (пет) лв.
9. Депозит – в размер на 20 (двадесет) % от първоначалната тръжна цена.
10. Информацията за земите, предмет на търга ще бъде на разположение на
заинтересованите лица в Общината и в съответното кметство.
11. Заявления за участие в търга ще се приемат до 15:00 ч. на 27.04.2016 г.
12. Извлечение от Заповедта с изключение на състава на комисията да се публикува
в един регионален ежедневник, на сайта на Община Никола Козлево, както и да се поставят
обяви на подходящи места в съответните населени места и на видно място в сградата на
Общинска администрация – Никола Козлево.
13. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 13.05.2016 г. в 10:00
ч. в Заседателната зала на Община Никола Козлево.
14. Утвърждавам тръжната документация.

Ешреф Реджеб ______П_______
Кмет на община Никола Козлево

