ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35

ЗАПОВЕД
№ 291
Дългопол, 13.04.2017 г.
В изпълнение на Решение №12-4 от 25.08.2016 година на Общински съвет – Дългопол, взето по реда
на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 12, т. 2 от ПЗР на Закона за водите, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.7 от ЗОС, и
чл. 57 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
ОбС-Дългопол,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, за избор на оператор на
язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез публичен търг с
явно наддаване на имот публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Камен дял,
Община Дългопол, Варненска област, а именно: Микроязовир, с площ от 2.065 дка (два декара
шестдесет и пет квадратни метра), съставляващ поземлен имот №000183 (нула нула нула едно осем
три) по плана за земеразделяне на с. Камен дял, при граници: ПИ №№033036, 000182, 033036, 000184,
подробно описан в АОС №444 от 03.09.2002 г., с начална тръжна годишна наемна цена в размер на
21.00 лв. (двадесет и един лева) с включен ДДС.
2.Тръжната документация се предоставя в сграда 2, ет.1, стая №6, срещу 30.00 лв. (тридесет лева) с
включен ДДС, платими в касата на Общината в срок до 16 00 часа на 28.04.2017 г.
3.Депозит за участие в размер на 2.10 лв. (два лева и десет стотинки) представляващи 10% от
началната тръжна годишна наемна цена се внася по Банкова сметка IBAN №
BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в срок до
02.05.2017 г.
4. Предложения за участие се приемат в срок до 16.00 часа на 02.05.2017 г. в Информационния център
на Общината. Оглед на обекта всеки работен ден до датата на провеждане на търга (от 08.00 ч. до
16.00 ч.).
5. Търгът да се проведе на 03.05.2017 г. в “Заседателната зала” на Община Дългопол от 09.30 часа.
6.Право за участие в търга имат юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
7.Спечелилият търга участник следва да представи договор със служител хидроспециалист за
осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и
съоръженията към тях в десет дневен срок от издаване на заповедта с която е определен
участника спечелил търга.
8.Заплащането на годишните наемни вноски – след 3 (третата) година от дата на сключване на
Договора за наем.
9.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в
размер на една годишна наемна вноска достигната на търга, която се внася при сключването на
договора.

10.Стопанските дейности, които могат да се осъществяват във водоема обект на търга са: водовземане,
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните
технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов при условие, че не застрашава
техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна
експлоатация.
11. До участие в търга се допускат само юридически лица регистрирани по ТЗ, подали в срок
предложение за участие с внесен депозит и без задължения към Община Дългопол.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Йорданка Калчева – ст. специалист „Касиер данъчни и
неданъчни приходи” при Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – Началник отдел
УТОСТЗГ.

ЕМУРЛА ЕМУРЛА
ИД Кмет на Община Дългопол
(съгласно Заповед №286/11.04.2017 г.)

