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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З-01-506
гр. Търговище, 19.07.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 74 от НПУРОИ и Доклад на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № З-01-413/16.06.2017 г., утвърден на 17.07.2017 г.,
З А П О В Я Д В А М:
1. Определям „Виктори Агро” ООД, ЕИК 125555587, със седалище и адрес на управление
гр. Търговище, ул. „Априлов” № 12, представлявано от управителя Стоян Манев Стоянов,
ЕГН 5405058360. за спечелил конкурса за отдаване под аренда, за срок от двадесет стопански
години, на земеделски земи, собственост на Община Търговище, за отглеждане на едногодишни
култури, при условията на поливно земеделие и включването им в баланса на поливните площи,
обявен с моя Заповед № З-01-413/16.06.2017 г., при цена 47 104,60 (четиридесет и седем
хиляди, сто и четири лева и шестдесет стотинки) лева за всяка стопанска година и срок за
въвеждане на поливното земеделие - 30.04.2021 г.
2. В 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Виктори Агро” ООД следва да
внесе, по банкова сметка на Община Търговище № IBAN-BG60UBBS80028413869000 BIC
UBBSBGSF-ОББ АД, код 44 42 00, арендната вноска за първата стопанска година и да подпише
договор за аренда.
3. Обекта на договора да се предаде по опис, подписан от страните по договора,
едновременно със сключването му.
4. Депозита за участие в конкурса да се преобразува в гаранция за изпълнение на
задълженията по договора и да се възстанови след изтичане на срока му и изготвяне на опис за
връщане на обекта на договора.
Препис от настоящата заповед да се връчи на кандидата, определен за изпълнител –
„Виктори Агро” ООД по реда на Административно-процесуалния кодекс и да се публикува на
интернет страницата на Община Търговище.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова – заместник-кмет на
Община Търговище.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния
кодекс.
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