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

ЗАПОВЕД
№1132
Дългопол, 04.10.2016 г.
Във връзка с Решение №75-6 от 28.08.2015 г. на Общински съвет – Дългопол и протокол от
28.09.2016 г. на комисията по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на
безсрочно право на строеж – за изграждане на магазин и пенсионерски клуб със ЗП от 84 кв.м
(осемдесет и четири квадратни метра) в недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Дългопол, Община Дългопол, Варненска област, съставляващ поземлен имот с идентификатор
№24565.502.1381 (две четири пет шест пет.пет нула две.едно три осем едно) по кадастралната карта
на гр. Дългопол, с номер по предходен план УПИ VІІІ (осем), квартал 37 (тридесет и седем), при
граници: ПИ №№24565.502.2034, 24565.502.1380, 24565.502.2185, 24565.502.1382, 24565.502.1385,
подробно описан в АОС 1704 от 10.09.2015 г. и чл.88 от Наредба №4 на ОбС – Дългопол,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил конкурса ЕТ „ИТАТА 80 - Дияна Демирова”, със седалище и адрес на
управление гр. Дългопол, Община Дългопол, Варненска област, ул. „Здравко Бомбов” №21, ет. 2, ап.
19, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с
ЕИК 203627768, представлявано от Дияна Златкова Демирова, ЕГН ************.
2. Правото на строеж се учредява за сумата от 1010.00 лв. (хиляда и десет лева).
3.Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с предоставянето в собственост на
Община Дългопол, част от новопостроената сграда - пенсионерски клуб. Търговската част от
сградата да се придобие в собственост от спечелилият конкурса и изградил сградата.
4.Спечелилият конкурса участник следва да заплати в четиринадесет дневен срок от датата на
връчване на настоящата заповед следните суми:
- местен данък в размер на 2.5 % по ЗМДТ – 25.25 лв. (двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки)
по сметка – IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 25 00 при BIC: СЕСВBGSF
Централна Кооперативна Банка АД.
- режийни разноски съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба №4 на ОбС-Дългопол в размер на 2% – 20.20
лв. (двадесет лева и двадесет стотинки) по сметка на Община Дългопол – IBAN
BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 80 07 при BIC: СЕСВBGSF Централна Кооперативна
Банка АД.
- стойността на разходите направени от Общината за изготвяне на експертна оценка от лицензиран
оценител, съгласно чл. 51, ал. 2 от Наредба №4 на ОбС – Дългопол в размер на 120.00 лв. (сто и
двадесет лева) по сметка на Община Дългопол – IBAN BG14СЕСВ97903177536601 при BIC:
СЕСВBGSF Централна Кооперативна Банка АД.
5.Депозита за участие на спечелилия конкурса да бъде задържан, като гаранция и да се възстанови
след въвеждане на обекта в експлоатация без да се дължат лихви.
6.Предложенията, направени от кандидата спечелил конкурса, стават част от задължителното
съдържание на договора за учредяване на правото на строеж.
7.Сключване на договор за учредяване на правото на строеж в едноседмичен срок от датата на
представяне на надлежен документ за платени: дължим местен данък, режийни разноски и разходите
направени за изготвяне на експертна оценка от приобретателя в полза на Община Дългопол.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на ЕТ „ИТАТА 80 - Дияна Демирова”, отдел БФСД и
Й. 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 инж. Емурла Емурла – зам.-кмет УТОС.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол

