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УГЪРЧИН

тел/факс: 06931 - 20-14, Е-та11
О Б Я В Я В А

публично оповестен гь[)1 ни 30.10.2015 гол. от 10,00 чисп с сградата на
Общински администрации Угърчин, насрочен със Заповед 945/Е 2.10.2015 год. на
Кмета на Община Угърчин
с пмпт н а'шава л с ча отшшнш1 пол пием на:
Останллите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (след
сключените договори, въз основа на протоколите на комисията по чл.37и, ал.б от ЗСПЗЗ),
съгласно приложения списък ( Приложение I ) на сайта на Община Угърчин, като се допускат
до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАЕХ.
Качал на тръжна годишна наемна цена :>а пасища, мери и ливади с 13,00 лени на
декар ча всички землища на тери трият*! на общината.
Общински ге ЧУМИ се шшшаг за стопанската 2015/2016 година.
Обннешпе цени са без ДДС
Депозит за участие - 10% върху обявената начална годишна наемна цена.
Цена на тръжната документация 20.00 лв. без ДДС
Депозита за участие и цената за закупуване на тръжната документация се внасят в
касита на общината.
Право на участие имаг физически лица, еднолични гърговци и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл.37и, ал.13 от
ЗСПЗЗ - допускат се до участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които; \_. не са лишени от
правото да упражннлат тьргонска дейност; 2, не са обявени и не се намират в производство за
обявяване д несъсзоятелносст; 3. не се намират в ликвидация; 4, нямат парични задължения
към държавата и общинача, включително неизплатени суми по чл,34,ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ и по
чл.37нц ол.3,т.2 от ЗСПЗЗ; 5, нямат прекратени договори ?а ползване на земи от общинския
поземлен фонд, породи не издължаване на паричните задължения и нямат просрочени
задължения по действащи :акива; б. не са били определени за спечелили кандидати в търгове,
проведени от общината, по кои го не се е достигнало до подписване на договор по тяхна вина;
7. нямат качеството на "свърчани лица 11 по смисъла на Търгп лекия закон с лице,което не
отговаря на изискването по тЛ, 5 и 6 ,
Оглед на обектите може да се напрааи нсеки работен ден.
Пред комисията участника представя: лична карти за регистрация
Пранилата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси са приети с
Решение № 710 на протокол N«№38/25.02,2014 год, на Общински съвет-Угърчин. Наредбата
може да намерите на адрес: щу\у.и^.агсЬIп,сот - Общински съвет/ наредби.
Краен срок (.1 закупуване 1 па докуменглннч н вннсннс ни делознт да 16,011
ли 27,10,2015 год,
Занилсиня зя учаспк се приемат и запечшап непрозрачен мщде, с нз
пълното н и имен о л и н н с н адрес на ушстники н иозицннга м кочю кандидатсз ъи,
деловодството на Община Угърчин до 9,30 часп на 30.10.2015 год,
За допълнителна ипформапия тел. 06931 -21-21,вътр. 115
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