
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" №3,

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таП:

З А П О В Е Д

№ . : : . . .

гр. Кричим, ..$!:.Р.$.-... 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 91 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №
111, прието с Протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет Кричим, във връзка
със Заповед № РД 15-00-16 / 23.01.2013 г. на Кмета на община Кричим за провеждане
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем заедно и/или поотделно на части
от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор №
39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим,
гр. Кричим, ул. „Никола Петков" № 11 с предназначение: за търговска дейност и
Протокол от 28.02.2013 г. на Комисия, назначена със Заповед № 15-00-59/26.02.2013 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. „ШАНШУ" ООД, гр. София, ж.к. Младост -1, бл. 70-А, вх. 2, ет. 2 за
спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем заедно и/или поотделно на
части от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор №
39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим,
гр. Кричим, ул. „Никола Петков" № 11 с предназначение: за търговска дейност, актуван
с АОС № 420/24.03.2010 г., при следните условия:

1. Предлагана наемна цена за един месец за отдаваните под наем части от
самостоятелен обект чрез конкурс за:

> Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с
площ от 102 кв.м., ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе,
стълбище и 1УС), с обща площ от 67.78 кв.м или обща площ за първия етаж
169. 78 кв.м, в размер на: 345 ле./триста четиридесет и пет лева/, без ДДС.

> Втори етаж, обособено помещение, с площ от 173.67 кв.м, ведно с една втора
прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и №С), с обща площ от 67.78 кв.м
или обща площ за втория етаж: 241.45 кв.м., в размер на: 490 ле.
/четиристотин и деветдесет лева/, без ДДС.

2. След влизане в сила на настоящата заповед, същата да бъде връчена на
спечелилият публичния конкурс участник. Наемателят е длъжен в 14-дневен срок от
връчването на заповедта да внесе парична гаранция за изпълнение на договора за наем
в размер на две наемни вноски за всеки от самостоятелните обекти.



3. Ако наемателят не внесе гаранцията за изпълнение на договора за наем в
посочения срок, на основание чл. 93, ал. 4 от НРПУРОИ ще се насрочи нов публично
оповестен конкурс.

II. Надлежните документи, удостоверяващи извършените плащания, се
представят в стая № 28 на общинска администрация при община Кричим.

В двуседмичен срок от влизане в сила на настоящата заповед, на основание чл.
93, ал.1 от НРПУРОИ се сключва договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Заповедта да бъде съобщена на участниците по реда на чл. 61 от АПК. Препис от
нея да се обяви в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички
заинтересовани лица, както и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнението й възлагам на Златка Маринова - Заместник кмет при
община Кричим.

На основание чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок
от получаването й.

АТАНАС
Кмет на община Кр,

Съгласувал:
Елена Москова, юрисконсулт,


