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На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с моя Заповед №РД-15-524 от
22.03.2021г. за публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5
години, на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на
територията на Общински пазари.
НАРЕЖДАМ:

Изменям моя заповед №РД-15-524 от 22.03.2021г. за публичен търг, с явно
наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на нежилищни имоти, частна
общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари, както следва:

1. ОТМЕНЯМ т. 1.9. Магазин № 8, с полезна площ 25кв.м., за златарско ателие,
в „Сграда за търговия и услуги№ 4”, ет.1, находяща се на Централен общински пазар, в
I-ва зона на гр.Сливен, с начален месечен наем 540,00 лева без ДДС, депозит 540,00
лева и стъпка на наддаване 54,00 лева.
2. ОТМЕНЯМ т. 1.10. Магазин № 15, с полезна площ 40кв.м., за аптека, в
„Сграда за търговия и услуги№ 4”, ет.1, находяща се на Централен общински пазар, в Iва зона на гр.Сливен, с начален месечен наем 500,00 лева без ДДС, депозит 500,00 лева
и стъпка на наддаване 50,00 лева.
Мотиви: Основанието за оттеглянето на горепосочените имоти от публичния
търг е възникнали обстоятелства които налагат неотложени ремонти на имотите.
В останалата си част моя Заповед №РД-15-524 от 22.03.2021 г. остава
непроменена.
Настоящата Заповед е неразделна част от моя Заповед №РД-15-524 от
22.03.2021г.
Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от АПК, Мотиви: На основание чл. 60, ал. 2 от АПК, предварителното изпълнение
се допуска поради необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени
интереси.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в
тридневен срок от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на
АПК.
Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и
изпълнение и да се публикува на сайта на общината.
Да се уведомят за издаването на заповедта всички лица закупили тръжна
документация за горепосочения обект и да им се възстанови цената на закупената
тръжна документация и внесения депозит по посочена от тях банкова сметка.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на
АПК.
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