
KOTEL
MUNICIPALITY

З А П О В Е Д
№ОС 24 – 35

гр. Котел / 11.10.2021 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 83, ал. 2 от НРПУРОИ
приета от Общински съвет - Котел и Протокол на комисията от 07.10.2021 година,

за проведен публичен търг

З А П О В Я Д В А М:

І. Обявявам „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл.31, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 121396123, представлявано от Деян Стоянов Дънешки –
Главен изпълнителен директор, за спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под
наем на едно помещение и ½ от коридор, от сграда бивше „Кметство”, находяща се в
УПИ ХVІІІ в кв.11 по регулационния план на с. Мокрен, с обща площ 23.50 кв. м., за
извършване на пощенски услуги, за предложената от кандидата месечна наемна цена в
размер на 50.00 (петдесет) лева.

ІІ. В четиринадесет дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта за спечелил
търга, спечелилият търга да се яви в сградата на общинската администрация в гр. Котел
(лично или чрез пълномощник), за да сключи договор за наем. Ако лицето спечелило
търга не се яви и не сключи договор в уговорения срок се счита, че то се е отказало.
Внесените от него депозит и парична гаранция остават в полза на Община Котел.

Настоящата ми заповед да се изложи на публично място в сградата на общинската
администрация и да се връчи на лицето спечелило търга по реда на АПК, както и на
Дирекция “Счетоводство и собственост” при Община Котел за сведение и изпълнение.

Същата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок по реда на АПК.
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