ЗАПОВЕД
№ СА-02-05- 655/ 02.07.2014 г.
гр.Полски Тръмбеш
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.62 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и протокол от 1.07.2014 г. на Комисия назначена със Заповед № СА-02-05624/27.06.2014 г. за проведен публичен търг с явно наддаване:
О П Р Е Д Е Л ЯМ :
ЕТ „ИМОНА – МИЛЕНА НИКОЛОВА” с ЕИК 104669527 със седалище и адрес на
управление гр.Полски Тръмбеш, ул. „Бреза” № 28, представлявана от Управителя Милена
Иванова Николова, за Наемател на обект: 1,2 кв.м. площ, част от фоайето на Хотел “Есперанто” –
сграда с идентификатор 57354.300.1141.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, за разполагане на
автомат за топли напитки, частна общинска собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993г. на
Община Полски Тръмбеш
Срок за наемното правоотношение - 10 (десет) години, при месечна наемна цена от
60,48лв. (Шестдесет лева, четиридесет и осем стотинки), с включен ДДС.
В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, наемателят да подпише договор за
наем. Определения наемател депозира гаранция за изпълнение на договора в размер на два
месечни наема, който се внася при подписването на договора за наем.
Ако определеният наемател не се яви в указаният срок за подписване на договор, се счита,
че се е отказал от сключване на договор за наем. След изтичане срока за подписване на договора
за наем, депозитът на определеният наемател, да се прехвърли в полза на общинския бюджет, на
основание чл.62, ал.7 от НРПУРОИ.
Предаването на имота да се извърши по съответният ред от комисия в състав; 1.Николай
Буюклиев – Началник отдел „ОС”; 2.Валентин Рашков - Ст.специалист „ОС”; 3. инж.Спас
Каридов – Ст.специалист „ОС”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Георгиев Буюклиев – Началник
отдел „Общинска собственост”.
Препис от влязлата в сила заповед да се връчи на наемателя, отдел „Общинска
собственост” и отдел „Счетоводство”.
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Община Полски Тръмбеш
и подлежи на обжалване по реда на АПК.
Съгласувано с юрист: ……………..
/Йордан Петров/

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
Кмет на Община Полски Тръмбеш

