ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org
ЗАПОВЕД
№ 535
Дългопол 21.06.2017г.

В изпълнение на Заповед № 445/29.05.2017г. за провеждане на открита процедура за отдаване под наем чрез публичен
търг с явно наддаване за срок от пет стопански години считано от 01.10.2017г. до 01.10.2022г. на 14.000 дка,
представляващи идеална част от имот, собственост на Община Дългопол, с идентификатор № 24565.502.2005 по КК на
гр. Дългопол и във връзка с Протокол от 13.06.2017г. на комисията, назначена с допълнение към Заповед №
445/29.05.2017г. за провеждане на търга, и доклад вх. № 0800-234/16.06.2017г. от председателя на комисията
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям за спечелил търга участника ЖУЛИЯН ДИЯНОВ ДОБРЕВ с ЕГН ********** и адрес гр.
Дългопол, ул. „Никола Обретенов” № 65 за 14.000 дка, представляващи идеална част от имот, собственост на
Община Дългопол, с идентификатор № 24565.502.2005 по КК на гр. Дългопол с граници:
-

имот с идентификатор № 24565.502.2006 по КК на гр. Дългопол;
имот с идентификатор № 24565.502.2132 по КК на гр. Дългопол;
имот с № 000896 по КВС на гр. Дългопол;
имот с № 000897 по КВС на гр. Дългопол,

и граници на идеалната част, както следва:
2.

изток – имот с идентификатор № 24565.502.2005 по КК на гр. Дългопол;
юг и запад – имот № 000897 по КВС на гр. Дългопол;
север – имот с идентификатор № 24565.502.2132 по КК на гр. Дългопол.

Годишната наемна цена за 14.000 дка идеална част от имота, описан в т. 1, е в размер на 616.00 лв. (шестстотин и
шестнадесет лева) при достигната на търга наемна цена за 1 декар от 44.00 лв. (четиридесет и четири лева).

3. След прихващане сумата за депозит в размер на 56.00 лв. (петдесет и шест лева), доплащането на годишната
наемна вноска в размер на 560.00 лв. (петстотин и шестдесет лева), следва да се заплати в четиринадесет дневен
срок от влизане на заповедта в сила по сметка на Община Дългопол – IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на
плащане 44 42 00 при BIC: СЕСВBGSF, Централна Кооперативна Банка АД.
4. Да се изготви Договор за отдаване под наем, съгласно изискванията на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол и ЗЗД.
5. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на ЖУЛИЯН ДИЯНОВ ДОБРЕВ, отдел БФСД и Йорданка Калчева
– ст. специалист-касиер „Данъчни и неданъчни приходи” в Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – началник отдел УТОСТЗГ.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ____________
Кмет на Община Дългопол

