ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-27, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: administration.elena.bg

ЗАПОВЕД
№ РД.02.05 - 515
Елена, 05.09.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 18 и чл. 75 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение
95/25.07.2013 г. на Общински съвет – Елена и Протокол от комисията назначена със
Заповед № РД.02.05 - 484/21.08.2013 г. на Кмета на община Елена

ОБЯВЯВАМ
*********************, със седалище и адрес на управление: гр. *****, обл. **********,
ул. „******” № **, вх. **, ап.**, представлявано от ***************, с постоянен адрес:
гр. ****, ул. „****” № **, вх. **, ап. ** с ЕГН *********, л.к. *********, издадена от МВР
******** за спечелил търга с тайно наддаване обявен с Решение № 95/25.07.2013 г. на
Общински съвет – Елена и Заповед № РД.02.05 - 484/21.08.2013 г. на Кмета на община
Елена за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ:
част от първи етаж /помещенията на магазина/ с площ от 33,7 кв. м. от сграда, намираща в
поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена при граници на целия имот: имот пл.
№ 367, имот пл. № 368а, имот пл. № 369 и улица ОТ 242 – ОТ 483, актуван с АОС №
446/31.01.2006 г., вписан в Служба по вписвания при РС – Елена на 02.02.2006 г. под № 36,
том І. С месечна наемна цена 88,33 (осемдесет и осем лв. и 33 ст.) без ДДС.
Срокът на договора е 5 (пет) години , считано от дата на подписването.
Размерът на наема да се актуализира с изменението на минималната работна заплата.
За обезпечаване на вземанията, да се внесе депозит в размер на 2 (две) месечни наемни
вноски, като се приспадне депозита, внесен за участие в търга в размер на 18,16
(осемнадесет лв. и 16 ст.) по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF
при банка „ЦКБ”.
Препис от Заповедта да се връчи на *****************, главен експерт „ОСКП” и
счетоводството на община Елена.
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инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

