ОБЩИНА БРЕЗНИК
ЗАПОВЕД
№ РД_2-691
гр.Брезник, 21.09.2018 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Решение 683/23.08.2018г. на Общински съвет Брезник
ОТКРИВАМ:
I. Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за
срок от 1 /една/ стопанска година -2018/2019 год./ на свободни имоти – пасища, мери и ливади от
ОПФ по реда чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в който да се допускат до участие само собственици
от Община Брезник на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ :
№
по
ред
1.

1.Село Ноевци:
Имот №
Начин
на Категория
ползване
ливада

079011

девета

Местност
Корачка
падина

Площ
дка

Цена
лв.

32.826

288.87

2. Село Брезнишки извор:
№
по
ред
1

Имот №

000078

Начин на
ползване

Категория

Пасище, мера

Девета

Местност

Площ
дка

Цена
лв.

Песък

18.334

154.01

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване. Начална тръжна цена- цената,
определена с Решение № 696/26.02.2015г. на Общински съвет.
ІІІ. Определя комисия в състав:
Председател: Иван Димитров Бъчваров – зам.кмет;
и членове: 1. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;
2. Оля Малинова Стоянова - директор на дирекция ОСПО и ХД;
3. Иван Димитров Ставрев
4.

- общ. съветник;

Иванка Василева Михайлова – гл. специалист „С и ГС”.

5. Кметовете и км.наместници за съответните землища.
Резервен член: Маргарита Виткова Петкова – директор на дирекция АПНО и
ФСД.
IV. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите е в
размер на 10% от първоначално обявената начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати
на касата на
Община Брезник
или по Банкова сметка на Община Брезник:
1

BG46STSA93008423552400;
както следва:

BIC: STSABGSF; Вид плащане:444200- Приходи от наем на земя,

V. Дата, място и час на провеждане на търга: 08.10.2018 год. от 10.00ч. в заседателната
зала на Общината.
VІ. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 26.10.2018 год. от 10.00 ч. в
заседателната зала на Общината.
VІІ. Специални изисквания към участниците в търга – Кандидатите да са с регистриран
животновъден обект в Община Брезник и да предоставят
Справка за регистрация на
животновъдния обект в Интегрираната информационна система на БАБХ.
VІІІ. Пликът със съответните документи се закупува и подава в срок от 01.10.2018г от
8,00ч. до 16,00ч. на 03.10.2018 г. (за повторния търг – от 22.10.2018г. от 8.00часа до 16.00ч. на
24.10.2018г.) в дирекция ОСПО и ХД. Размер на депозита – 10 % от обявената цена.
ІХ. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова: 10 % от обявената цена.
Х. Цената на тръжната документация е 10.00лв. без ДДС или 12.00лв. със ДДС и

може да бъде закупена в сградата на общинската администрация гр. Брезник, ул.“Елена
Георгиева“ №16 на касата на общината, както следва:
-

в рамките на работното време на администрацията от 01.10.2018г от 8,00ч. до 16,00ч. на
03.10.2018 г. (за повторния търг – от 22.10.2018г. от 8.00часа до 16.00ч. на 24.10.2018г.)

ХІ. Утвърждавам тръжната документация както следва:
- Условия за провеждане на процедурата;
- Заявление по образец;
- Декларация по образец
- Справка за пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
ХІІ. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на т. ІІІ. - състава на комисията за
провеждане на търга, да бъде публикувана в един вестник, на сайта на община Брезиник, да се
обяви на таблото за съобщения в сградата на община Брезник. Допълнителна информация се
предоставя на тел. 07751/21-60– общинска собственост.
За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от
всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да бъде представен на
заинтересованите лица в тридневен срок след провеждане на търга.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и
изпълнение.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник
Съгласувано с:
Милен Миленков, гл.юрисконсулт

дата 21.09.2018г.

Изготвил:
Иванка Михайлова, гл.специалист С и ГС

дата 21.09.2018г.
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