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З А П О В Е Д  

 
№РД-08-147. 

Крушари, 08.04.2019г.  
 
 

На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл.112 ал.2 от Наредба №8 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол 
от проведен търг на 08.04.2019г. 

 
О П Р Е Д Е Л Я М : 

 
1.Класирането на участниците в състоялия се публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на парцел XIX за жилищно строителство в кв.31 по плана на с.Полк.Дяково 
с площ от 1981 кв.м., актуван с АОС №2420/13.04.2018г. за срок от 5 (пет) години за 
селскостопански нужди, както следва: 

1.1.За наемател Сашо Добрев Христов с предложена цена от 80,00 лв. 
1.2.Втори по цена Исмаил Османов Османов с предложена цена от 78,00 лв. 
2.Определям годишна наемна цена на имота по т.1 в размер на 80,00 лв. (осемдесет 

лева), съответстваща на достигнатата на търга цена, която да се заплати еднократно при 
сключване на договора по банков път или в брой в касата на общината. 

3.Наемателят е длъжен да внесе гаранция за изпълнение на задълженията по договора 
за наем, равняваща се на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) в брой в касата на общината или 
с платежно нареждане по банков път по сметката на общината: IBAN: BG36 IORT 
80883387611303; BIC: IORTBGSF при “Инвестбанк” АД, клон Добрич. 

4.Договорът за наем се сключва в 7 (седем) дневен срок след изтичане на срока за 
обжалване на заповедта (14 дни от издаването й), след представяне на платежен документ за 
внасяне на  горепосочените суми. Ако наемателят не внесе сумите в определения срок се 
приема, че се е отказал от сключването на сделката и внесения му депозит се задържа. 

За сключване на договор да се покани вторият по цена участник. 
Договор за наем се сключва след заплащане на предложената от него наемна цена. 
5.Заповедта се обявява на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на 

интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg. 
 6.Настоящата заповед да се връчи на наемателя и на съответните длъжностни лица от 

 общинската администрация за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
 
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ /n/ 
Кмет на Община Крушари  
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