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ЗАПОВЕД
№ 179
гр.Мездра 23.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.69, ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол
от 26.02.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 75/12.02.2020 г. на Кмета на Община
Мездра, за резултати от проведен публичен търг с явно наддаване на 26.02.2020 г. за
отдавене под наем на общински имот с идентификатор 47714.500.4060.2 по КККР на
гр. Мездра
ОБЯВЯВАМ:
„ВАСУ ОНЛАЙН“ ЕООД с ЕИК 205819863, с адрес на управление : с. Дебрен, общ.
Гърмен, ул.“Пета“ № 19, представлявано от Ибрахим Шенгов , втория класиран участник
за сключване на договор за отдаване под наемна общински имот с идентификатор
47714.500.4060.2 по КККР на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г.
– самостоятелен обект в едноетажна сграда, представляващ кафе-бар с РЗП от 44,84 кв.м.,
находащ се в гр.Мездра, ул. „Христо Ботев”, Алея на кестените.
Класираният на второ място „ВАСУ ОНЛАЙН“ ЕООД с ЕИК 205819863 в 14- дневен
срок по чл.69, ал.2 от НРПУРОбИ следва да внесе наемната цена за посоченият погореобщински имот в размер на 13047,00 лева (разликата между достигната месечна наемна
цена от 13128,00 лева и внесения депозит от 81,00 лева) при подписване на договора по
банков път по сметката на общината IBAN – BG95STSA93008425414500, BICSTSABGSF,
«Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 444100 – за наем на обекти.
В случай, че вторият участник не внесе в срок дължимата сума иа основание чл.69,
ал.3, изречение второ от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра се закрива
настоящия и се насрочва нов търг.
Настоящата заповед да бъде съобщена в 3 – дневен срок на всички заинтересовани
лица по реда на чл.61 , ал.1 от АПК, както и да бъде обявена на интернет сраницата и на
информационното табло на община Мездра
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и
условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд
гр.Враца.
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