ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№758
Дългопол, 08.07.2016 г.
В изпълнение на Заповед №593 от 02.06.2016 г. и Заповед №684 от 27.06.2016 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 05.07.2016 г. на комисията по
провеждане на търга за следните недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр. Дългопол, община Дългопол, Варненска област, а именно: 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 гр. Дългопол, описани в Приложение
№1, което е неразделна част от Заповед №593/02.06.2016 г.,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга участника СД ”Михалеви 61 и СИЕ” със седалище и адрес на
управление гр.Дългопол, община Дългопол, област Варна, ул. „Георги Димитров” №5, ЕИК 041063584,
представлявано от Управителя Михаил Златев Михалев, ЕГН ***********, за имоти №№000506, 001036,
019025, 027001, 027005, 027006, 027015, 027017, 027018, 027022, 027023, 027024, 027026, 027093, 041083,
049001, 049002, 049003, 049004, 049005, 049006, 049007, 049009, 049013, 049014, 049015, 049020, 049021,
052039, 077271, 078115, 086002, 086046, 089025, 098001, 098089, 098144, 098172, 100036, 104062, 135005
находящи се в землището на град Дългопол, с обща площ от 44,151 дка.
2.Годишната наемна цена за имотите описани в т.1 с обща площ от 44,151 дка е в размер на 2649.06 лв.
(две хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и шест стотинки) при достигната на търга наемна цена
за декар от 60.00 лв. (шестдесетлева).
3.След прихващане сумата за депозит в размер на 176,60 лв. (сто седемдесет и шест лева и шестдесет
стотинки), доплащане на годишната наемна вноска в размер на 2472.46 лв. (две хиляди четиристотин
седемдесет и два лева и четиридесет и шест 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 СД „Михалеви 61 и СИЕ”, отдел БФСДЧР 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.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол

