ОБЩИНА
гр. Батак
тел: 03553/20 21

БАТАК

пл. “Освобождение” № 5
факс:03553/20 30

З А П О В Е Д
№ 571
гр. Батак, 03.09.2018 г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и ал.2 от ЗМСМА,в изпълнение на
Решение № 372 от 31.05.2018 година на Общински съвет - Батак, взето с
Протокол № 32, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ и чл.89,ал.1, т.2 и
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на
общинско имущество на Община Батак

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за отдаване под наем, за една стопанска
година 2018/2019 година , без търг или конкурс на имот:
№ 086047-Начин на трайно ползване: Нива, ЕКАТТЕ 51874, вид
собственост: Общинска частна съгл. АОС № 1222/26.02.2018г.;
категория на земята: Девета, целият с площ 0.903 дка в м. Калето,
землище с.Нова Махала, община Батак,
който не е ползван
предназначение.
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При следните условия
1.1 Наемателят не може да огражда имота
1.2- Наемателя на имота се задължава да ползва имота за отглеждане на

едногодишни полски култури

1.3-Наемателят е длъжен да не прилага агротехнически средства ,
влошаващи качеството и структурата на наетата земя, да не напоява със
замърсени води
1.4-Наемателят няма право да преотдава части от имота или целия имот
на други лица
2. Наемната цена за стопанската 2018/2019 година да бъде в размер 25/
двадесет и пет/ лева за един декар нива.
3. Срокът за отдаване под наем е до 30.09.2019г.
4. Заявление могат да подават физически и юридически лица като
наемната цена трябва да бъде заплатена в деня на сключване на договора.
5. Желаещите да наемат подробно описаният имот следва до 17.00 часа
на 28.09.2018г да подадат в сектор „Информационно обслужване и
деловодство”- партерен етаж на Административната сграда на Община
Батак Заявление по образец със следните документи:
5.1. Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгл. Чл. 23 от Закона
за търговския регистър
5.2.Копие от документ за самоличност на физическите лица
5.3. Декларация за липса на задължения към Община и Държава
6. Кандидатите сами да извършат оглед на имота, да се запознаят с вида
на терена , неговите характеристики и действителното му състояние към
момента.
Настоящата заповед да се публикува в сайта на общината и се постави
на информационните табла в сградата на община Батак и кметствата.

Кмет на Община Батак: „п”
Петър Крумов Паунов

