
ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

З А П О В Е Д  
 

№ З-363 / 01.08.2018 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.81 ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и въз 

основа на Протокол от 19.07.2018 год.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

“Ронет 2017”ЕООД с ЕИК 204487707, седалище и адрес на управление: гр. 

Българово, обл. Бургас, ул.”9–ти септември” №41, представлявано от К.Г. за спечелил 

публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 

недвижим  имот – частна общинска собственост :  

 

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.492  с местонахождение гр. Гурково ул. 

„Патриарх Евтимий” №5, с площ 3 745 кв.м.; а по Скица №15-594313-24.11.2017 год. от 

СГКК гр. Стара Загора с площ от 3744 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За обект „Комплекс за социални грижи”, с 

номер по предходния план XVI-492, в кв.36 по плана на гр. Гурково, ведно със сградите, 

които попадат в имота  с идентификатори 18157.501.492 .1 със застроена площ от 627 

кв.м., 18157.501.492.2 със застроена площ от 146 кв.м., 18157.501.492.3 със застроена 

площ от 366 кв.м., при граници на имота поземлени имоти с идентификатори: 

18157.501.896, 18157.501.1060, 18157.501.495, 18157.501.496, 18157.501.497, 

18157.501.498, 18157.501.499, 18157.501.500, 18157.501.502,  

 

с предназначение - за извършване в наетия имот само на дейности по предоставяне на 

социална услуга „Дом за стари хора” в специализирана институция при  спазване и 

прилагане на всички изисквания, стандарти и критерии на ЗСП и ППЗСП, 

 

при месечна наемна цена 3800 лв. /три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, която цена 

заедно с гаранцията за добро изпълнение се заплащат при условията, предвидени в 

договора за наем на посочения по-горе недвижим имот. 

  

Внесеният от кандидата депозит за участие в конкурса се задържа  като гаранция за добро 

изпълнение, а разликата между него и достигната конкурсна цена с ДДС, да се внесе по 

сметка на Община Гурково преди сключването на договора за наем. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на ЗМСМА и АПК, като в седем 

дневен срок след нейното влизане в сила да се сключи договор за наем. 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./   

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 
ИИ/ЯД 
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