ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА
ЗАПОВЕД
№ РД-5-166/14.04.2014 година
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17 от Наредба № 5
за РПУРОИ,Решение № 515/16.09.2011 год. взето с Протокол № 50 на заседание на ОбСБолярово , община Болярово, област Ямболска
ОБЯВЯВА:
Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя - частна
общинска собственост за срок от пет години в землищата на общината с начални цени по
категории за една година на един дка, както следва:
1. с НТП - ниви
III категория -15,00 лв./дка
IV категория -14,50 лв./дка
V категория - 14,00 лв./дка
VI категория -13,50 лв./дка
VII категория -13,00 лв./дка
VIII категория -12,50 лв./дка
IX категория -12,00 лв./дка
X категория -11,50 лв./дка
2. с НТП - ливади
За всички категории - начална цена 10,00 лв./дка
3. с НТП - храсти и др.подобни
За всички категории - начална цена 8,00 лв./дка
Търгът ще се проведе на 09.05.2014 год. от 14.00 часа в сградата на общината.
Кандидатите за участие в търга в срок до 16.00 часа на 08.05.2014 год. да представят в
община Болярово следните документи:
За юридически лица:
1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
2. Решение за регистрация на фирмата.
3. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата
на търга.
4. Удостоверение от НАП, че фирмата няма задължения.
5. Удостоверение от данъчна служба /или бюро/, че същият няма държавни или общински
задължения.
6. Квитанция за внесен депозит от касата на общината.
7. Фактура за закупени тр.документи - 4.80 лв. за вейки имот, от касата на общината.
8. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от
За физически лица:
1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
2. Удостоверение от данъчна служба /или бюро/, че същият няма държавни или общински
задължения.
3. Удостоверение от НАП, че личето няма задължения.
4. Квитанция за внесен депозит от касата на общината.
5. Фактура за закупени тр.документи - 4.80 лв. за вейки имот, от касата на общината.
6. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от
Търгът ще се проведе на 09.05.2014 година от 14.00 часа в сградата на общината.
За останалите след търга общински земи ще се провеждат търгове при същите условия
тна 16.05.2014г. и 23.05.2014 година .
Справки на тел.: 04741 69-06
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