ОБЩИНА

УГЪРЧИН

З А П О В Е Д

№858
гр. Угърчин, 14-09.2015 год.
На осжжапис чл,К ал.7 от ЗОС; чл, 35, ал,3, а л .4, а л ,5 и ал.б от Наредбата за
условията и реда за провиждаме м.) търгове и конкурси; протокол от 11.09,2015 год, на
комисии от проведен конкурс, назначена със заповед № 845/ 11.09.2015 год. год. на Кмета на
Община Угърчин,
УТВЪРЖДАВАМ:

Класирането от проведен публично оповестен конкурс с гайно наддаване за
отдаване под наем на гаражна клетка № 4 с площ от 41,00 кв.м. в двора на бивше у-ще СПТУ
>Н А" Угърчин, представляваща част о г сграда 75054,900.1574,4 - метален гараж, находящ се в
ПИ 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр.Угърчин, публична общинска собственост с
АОС№ 1231:
На първо мксто-Николай Станчев Христов

О П Р Е Д Е Л Я М :
Николай Станчев Христов с адрес: гр.Угърчин, уп."Христо Смирнсиски"
№ 7. зо спечелил публично оповестен конкурс с чайпо нвдданане ?а отдаване под наем на
гаражна клетки № 4.
Месечната наемна цена, достигната на конкурса е е размер н\\ 34,00 лшш
/1]ШД1ЧЧ'[ п чешри ловл/ Гн^ ДДС, Заплатен е депозит в размер на 39,60 лв. /тридесет и
девет лева и шестдесет стотинки/ с вносна бележка № 73 от 09.09.2015 год.
Настоящата заповед, да се постави на мястото за обявления в информационния
център на Община Угърчин и на интернет страницата на общината. Заповедта да се връчи на
участниците в конкурса, като същата подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването и,
чрез Община Угърчин пред Административен съд Ловеч, по реда па АПК, След влизане в
сила на заповедта, спечелилият конкурса, е длъжен ла се яви, в 7 /седем/ дневен срок *а
п., мин н шг и.1 ДОГОВОр II и п.I.[ил н л, |,М1МИ н ПЛишаМИЯ.

II противен случай се счита, че спечелилият конкурса се отказва от наемане на
помещението и депозираната вноска остава в полгш на община Угърчин,
Настоящата заповед да се връчи на главния специалист Обши нека
собственост и спечелилият конкурса за сведение и п-шълнсние.

КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН;
/Валентни

