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З А П О В Е Д 

 

№ 54 от  25.01.2022 год. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост и чл. 19, ал. 

2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ) и резултатите в Протокол от 25.01.2022 г. на Комисия, назначена 

със Заповед № 1043/20.12.2021 г. на Кмета на Община Мездра за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, 

обявен със Заповед № 1043/20.12.2021 г. на Кмета на Община Мездра,  

 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

за спечелил търга за отдаване под наем на терен № 1 по схема № 15, одобрена на 

06.06.2012 г. с местонахождение гр. Мездра, кв.64, ул. „Славейков“с предназначение за 

търговска дейност с площ 18,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: ЕТ „Красимира Николова - ДЕГЕРА“ ЕИК 

81610471, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Бузлуджа“ № 1, 

представлявано от Красимира Проданова с предложен месечен наем – 80,00 лв. 

(осемдесет) лева с ДДС. 

В 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед, спечелилият търга 

следва да плати разликата между достигната цена и внесения депозит в размер на 0,80 

лв. (осемдесет ст.)  с ДДС по банкова сметка на Община Мездра. 

IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон гр. Мездра, код 

за вид плащане 44 41 00- приходи от наем на имущество: 

Заповедта да се публикува на официалната страница на Община Мездра в раздел 

„Обяви“ 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 

Административно процесуалния кодекс. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Николинка Кътовска – 

зам.-кмет на Община Мездра 

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд Враца по реда на АПК 

в 14- дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 
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