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З А П О В Е Д
№ РД-179
Елхово, 28.03.2018 г.
На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.55 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 22.03.2018г., съгласно Заповед №РД-106
/19.02.2018г. на Кмета на общината за отдаване под наем на земеделски земи – частна
общинска собственост за срок от десет стопански години, както следва:

За землището на гр.Елхово, както следва:
1.ЕТ“Стоян Марчев Георгиев“, ЕИК202455881 с физическо лице търговец Стоян
Марчев Георгиев с постоянен адрес:гр.Елхово, ул“Г.С.Раковски“26.
№ № имот
М-ст
К-я
НТП
Площ/дка
Годишна
наемна
цена/лв
1 27382.40.310 Бозалъка
10
нива
138,999
4962,28
Заповедта да се връчи на лицето, спечелило търга и да се обяви на публично място в
общината, достъпно за всички заинтересовани страни.
Сключването на договора да се извърши в срок от 30 дни от влизане в сила на заповедта за
определяне на лицето спечелило търга след внесена гаранция в размер на 1/6 от достигнатия на
търга наем.
Сумите по годишните наеми, както и таксата за настаняване под наем в нежилищен имот в
размер на 10лв за всеки имот по отделно, съгласно Наредба №7 на Об съвет Елхово, да се
внесат в едномесечен срок от датата на настоящата заповед. За поземлените имоти, които
изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора
специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
/ДВ, бр.15 от 2015г. / не се дължи заплащане на наемната цена за първата стопанска година от
сключването на договора.
В случай на неизплащане на сумите да се счита, че лицето, спечелило търга се отказва от
сключване на договор.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ПЕТЪР КИРОВ /п/
Кмет на община Елхово
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