ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35

ЗАПОВЕД
№ 381
Дългопол, 20.04.2016 г.
В изпълнение на Заповед №287 от 25.03.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 30.09.2016 г. на следния недвижим имот –
частна общинска собственост, а именно: Площ от 10 дка (десет декара), находящи се в западната
част на имот № 078001, целият с площ от 55.500 дка, местност „Армотлука”, в землището на гр.
Дългопол, при граници на частта: север – полски път, юг – полски път и запад – полски път,
категория на земята при неполивни условия „трета”, подробно описан в АОС № 421/23.08.2002 г.,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга участника Жулиян Диянов Добрев, ЕГН **********, с постоянен
адрес гр.Дългопол, обл.Варна, ул. „Никола Обретенов” №65.
2.Наемната цена е в размер на 440.00 лв. (четиристотин и четиридесет лева).
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 40.00 лв. (четиридесет лева), доплащане на
наемната вноска в размер на 400.00 лв. (четиристотин 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.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Жулиян Диянов Добрев, отдел БФСД и
Йорданка Калчева – гл. специалист “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.
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