ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№757
Дългопол, 08.07.2016 г.
В изпълнение на Заповед №582 от 02.06.2016 г. и Заповед №666 от 22.06.2016 г. за откриване
на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от една стопанска
година считано от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. и след представения протокол от 04.07.2016 г. на
комисията по провеждане на търга за следните недвижими имоти – частна общинска собственост,
находящи се в землището на с.Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, а именно: на
обработваемата площ на имоти от ОПФ и имоти, предоставени на Община Дългопол с Протоколно
решение № 2/26.01.2009г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с.
Аспарухово, описани в Приложение №1, което е неразделна част от Заповед №582/02.06.2016 г.,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга за имоти №№00789.2.13, 00789.2.21, 00789.2.24, 00789.2.28,
00789.2.31, 00789.2.42, 00789.2.66, 00789.2.69, 00789.35.82, 00789.38.30, 00789.41.49, 00789.54.143,
находящи се в землището на село Аспарухово, с обща площ от 23,164 дка, участника - „Камчия
Вали” ЕООД, със седалище и адрес за управление гр.София, община Столична, област София, р-н
Триадица, Позитано №9, бл. 1, вх. Б, ап. офис 12, ЕИК 103318272, представлявано от Управителя
Слава Огнянова Огнянова, ЕГН *************, чрез пълномощник Теодора Миткова КараивановаЛазарова, ЕГН ***************, с постоянен адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна,
(редовно упълномощена с пълномощно рег. №7176 от 27.06.2016 г. на нотариус Цветанка
Симеонова, с район на действие РС София с рег. №030 на Нотариалната камара).
2.Годишната наемна цена на имотите с №№00789.2.13, 00789.2.21, 00789.2.24, 00789.2.28,
00789.2.31, 00789.2.42, 00789.2.66, 00789.2.69, 00789.35.82, 00789.38.30, 00789.41.49, 00789.54.143,
находящи се в землището на село Аспарухово, с обща площ от 23,164 дка при достигната на търга
наемна цена за декар от 56.00 лв. (петдесет и шест лева) е в размер на 1297.18 лв. (хиляда двеста
деветдесет и седем лева и осемнадесет стотинки).
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 92.66 лв. (деветдесет и два лева и шестдесет и
шест стотинки), доплащане на годишната наемна вноска в размер на 1204.52 лв. (хиляда двеста и
четири лева петдесет и две 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 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 - „Камчия Вали” 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 – началник отдел УТОСТЗГ.
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