ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 644
Дългопол, 13.07.2017 г.
В изпълнение на Заповед №497 от 13.06.2017 г. за провеждане на открита процедура за
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс и след представения протокол от 07.07.2017 г.
на комисията по провеждане на конкурса за части от недвижим имот публична общинска
собственост – Сграда за култура и изкуство, с идентификатор 24565.502.856.1 по кадастралната
карта на гр. Дългопол, с административен адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Бенковски” № 15,
съгласно АОС № 60 от 10.10.2011 г., а именно: Заседателна зала, находяща се на приземния етаж
с площ от 51 кв.м (петдесет и един квадратни метра), стая № 2 с площ от 10 кв.м (десет квадратни
метра), стая № 3 с площ от 37 кв.м (тридесет и седем квадратни метра) и стая № 4 с площ от 14
кв.м (четиринадесет квадратни метра), находящи се на първия етаж от сградата.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил конкурса участника Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”, със седалище и адрес на управление гр.Дългопол, община Дългопол,
Варненска област, ул. „Георги Димитров” №105, вписано в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20110301012, ЕИК
*********, представлявано от председателя на УС Злати Станев Златев, ЕГН **********.
2.Месечната наемна вноска на имота е в размер на 23.52 лв. (двадесет и три лева и петдесет и две
стотинки) с включен ДДС.
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 2.24 лв. (два лева и двадесет и четири стотинки),
доплащане на месечната наемна вноска в размер на 21.28 лв. (двадесет и един лева и двадесет и
осем стотинки), 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 41 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.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”, отдел БФСД и Й. Калчева – ст. специалист „Касиер данъчни и
неданъчни приходи” в Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Цветанка Великова – началник
отдел УТОСТЗГ.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол
Съгласувал:
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