
З А П О В Е Д
№ОС – 24 - 24

гр. Котел / 06. 07. 2022 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 83, ал. 2 от НРПУРОИ
приета от Общински съвет - Котел и Протокол на комисията от 28.06.2022 година, за
проведен публичен търг,

З А П О В Я Д В А М:
І. Обявявам „ЯНИЦА - 1998” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:

гр. Котел, ул. ***, представлявано от Я. А. Петкова, с ЕГН ***, притежаваща л.к.№ ***,
издадена на *** г. от МВР -***, с постоянен адрес: гр. Котел, ул. ***, за спечелил търга с
явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 12.00 (дванадесет) кв.
м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 39030.501.2895 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Котел, находящ се на ул. „Хаджи Димитър“, целият с
площ 174 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, за който е отреден УПИ
ХІV-„за смесено застрояване“ в кв.42 по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински терени в
Община Котел, одобрена от гл. архитект на общината и съгласувана от Общински съвет -
Котел с Решение № 52 от 02.03.2004 г., за поставяне на павилион, за извършване на
търговска дейност, за предложената от лицето месечна наемна цена в размер на 28.00
(двадесет и осем) лева.

ІІ. В 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящата
ми заповед, спечелилият търга да се яви в сградата на общинската администрация в гр.
Котел, в стая № 20 (лично или чрез пълномощник), за да сключи договор за наем. Ако
лицето спечелило търга не се яви и не сключи договор в определения по-горе срок се счита,
че то се е отказало. Внесените от него депозит и парична гаранция на обща стойност 62.80
(шестдесет и два лв. и 80 ст.) лева се задържат в полза на Община Котел.

Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на общината, 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 Административно
процесуалния кодекс (АПК), пред Административен съд – Сливен, чрез кмета на общината.

КОСТА КАРАНАШЕВ /препис/
Кмет на Община Котел


