ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№1193
Дългопол 07.12.2018 г.
В изпълнение на Заповед №1097 от 14.11.2018 г. и на основание протокол от 04.12.2018г. на
комисията по провеждане на процедура за отдаване под наем за срок от 1 (една) година, чрез
публичен търг с явно наддаване на 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 (десет-двадесет и едно, двадесет и две) в кв. 7
(квартал седем) по плана на селото, подробно описан в АОС №160/02.06.2000 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга участника Н Х И, ЕГН **********, с постоянен адрес: с.
Поляците, Община Дългопол, ул. Деветнадесета №1.
2.Месечната наемна вноска на имота е в размер на 103.38 лв. (сто и три лева тридесет и осем
стотинки).
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 10.34 лв. (десет лева и тридесет и четири
стотинки), доплащане на първата месечна наемна вноска в размер на 93.04 лв. (деветдесет и три
лева и четири стотинки) и следва да се заплати в четиринадесет дневен срок от влизане на
заповедта в сила по банкова сметка на Община Дългопол IBAN BG45CECB97908477536600, код
на плащане 44 41 00, при BIC:CECBBGSF, Централна Кооперативна Банка АД.
4.Да се изготви Договор за отдаване под наем, съгласно изискванията на Наредбата за условията
и реда за настаняване в общински жилища и продажбата им на ОбС-Дългопол.
5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична
гаранция в размер на две месечни наемни вноски, достигнати на търга, които да се внесат по
банкова сметка на Община Дългопол, IBAN № BG05СЕСВ97903377536601, преди сключването
на договора за наем.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Н Х И, отдел БФСД и Русанка Митева – ст.
специалист „Касиер 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
при Община Дългопол.
Инж. ЕМУРЛА ЕМУРЛА
ИД Кмет на Община Дългопол
(съгл. заповед №1188/06.12.18г.)

