ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№187
Дългопол 06.03.2018 г.
В изпълнение на Заповед №135 от 13.02.2018 г за провеждане на процедура за отдаване под наем за
срок от 3 (три) години, чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с. Медовец, Община Дългопол, Варненска област, а именно: Дворно място, с
площ 794 кв. м (седемстотин деветдесет и четири квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен
имот ХVІІ (седемнадесет) в квартал 33 (тридесет и три) по плана на с. Медовец, при граници: УПИ ХVІ,
УПИ V и улица, ведно с построената в него Сграда на три етажа, със застроена площ от 194 кв. м (сто
деветдесет и четири квадратни метра), подробно описан в АОС №202 от 27.08.2007 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил конкурса участника „КОЛОР 97“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Белослав, община Белослав, област Варна, ж.к. „Белопал” №4, вх.В, ет.1, ап.1, вписано в Търговския
регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК ***********,
представлявано от Управителя Атче Билгин Ереджеб, ЕГН ***********, чрез пълномощник Билгин
Ереджеб Осман, ЕГН 6607230944 (редовно упълномощен с пълномощно рег. №684/01.02.2017 г. на
нотариус Полина Миткова, с район на действие РС Варна, рег. №478 на Нотариалната камара).
2.Месечната наемна вноска на имота е в размер на 1248.00 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева) с
включен ДДС.
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 103.60 лв. (сто и три лева и шестдесет стотинки),
доплащането на първата месечна наемна вноска в размер на 1144.40 лв. (хиляда сто четиридесет и четири
лева и четиридесет стотинки) следва да се заплати в четиринадесет дневен срок от влизане в сила на
заповедта по сметка на Община Дългопол – IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 41 00
при BIC: СЕСВBGSF, Централна Кооперативна Банка АД.
4.Месечната наемна вноска се актуализира всяка календарна година съобразно официално обявения
годишен индекс на инфлация.
6.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, след представяне на
доказателства за платени месечна наемна цена и парична гаранция в размер на една месечна наемна
вноска достигната на търга с включен ДДС.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на „КОЛОР 97“ ЕООД, 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 – директор дирекция СА.
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Съгласувал:
Началник отдел УТОСТЗГ
Инж. Цв. Великова
Изготвил:
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