ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 1097
Дългопол, 14.11.2018 г.
В изпълнение на Решение №49-5 от 26.10.2018 година на Общински съвет – Дългопол, взето по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9, т. 2 и чл. 45а, ал. 3 от Закона за общинска собственост
и на основание чл. 35, ал. 1 от Наредба №12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им на ОбС - Дългопол
НАРЕЖДАМ:
1. ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на следния
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Поляците, Община Дългопол,
Варненска област, а именно: Апартамент №4, с площ 75 кв.м (седемдесет и пет квадратни метра),
находящ се на втори жилищен етаж в сграда №1 – „Общежитие за учители“, ведно с прилежащите към
него – избено помещение №4, както и ¼ от общите части на сградата, построена в дворно място
цялото с площ от 2100 кв.м (две хиляди и сто квадратни метра), съставляващо УПИ X-21,22 (десетдвадесет и едно, двадесет и две) в кв. 7 (квартал седем) по плана на селото, подробно описан в АОС
№160/02.06.2000 г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103.38 лв. (сто и три лева
тридесет и осем стотинки). Срок на отдаване – 1 (една) година от датата на подписване на договора за
наем.
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 15.00 часа на 30.11.2018 г.
3. Депозит за участие в размер на 10.34 лв. (десет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи
10% от началната тръжна месечна наемна цена се внася по Банкова сметка IBAN №
BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в срок до
03.12.2018 г.
4. Предложения за участие се приемат в срок до 16.00 часа на 03.12.2018 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 04.12.2018 г. в “Заседателната зала” на Община Дългопол от 10.00 часа.
6. До участие в търга се допускат само лица, подали в срок предложение за участие с внесен депозит и
без задължения към Община Дългопол.
7. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в
размер на две месечни наемни вноски, достигнати на търга, които се внасят преди сключването на
договора.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Русанка Митева – ст. специалист „Касиер приходи” при
Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Цветанка Великова – началник отдел
УТОСТЗГ при Община Дългопол.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол

