ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail – obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

Р Е Ш Е Н И Е № 111
взето по Протокол № 14/19.07.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село
Карбинци, община Димово.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС; чл. 13,
ал. 1; чл. 97 и чл. 99, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – град Димово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Димово да проведе процедура за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг с явно наддаване на имот № 012037 по плана за земеразделяне на
село Карбинци, община Димово, подробно описан в АЧОС № 869/18.06.2012 г.
2. Началната наемна цена на имота – 750,00 лева за стопанска година.
3. Срок на договора – 5 години, като начало на ползването е 01.10.2012 година.
4. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена за имота;
5. Депозит за участие в търга – 10 % от началната наемна цена за имота – 75,00 лева.
6. Цена на тръжните документи – 10,00 лева.
7. Специални условия, които да бъдат заложени в договорите за наем:
- плащането на наема да се извършва веднъж годишно в периода от 01.09 до 30.09. на
текущата година за следващата стопанска година, а за първата година в деня на сключване на
договора;
- наемателите нямат право да пренаемат отдадените под наем земеделски земи;
8. При сключване на договорите спечелилите търговете лица да представят удостоверения
по чл. 87, ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанции за платена такса
по чл. 37 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
9. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем с участника, предложил найвисоката наемна цена.
10. Разходите за вписване на договора да се поемат от наемателя.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет - Димово

