
           ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 
 

З А П О В Е Д 

 

№ 35/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 4 одобрена на 06.06.2012 

г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 64, зад паркинга зад хотел Родина“, с 

предназначение за търговска дейност с площ 70,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място:  ЕТ „ТЕМЕНУГА-ИВАЙЛО ВЪЛКАНИН“,  

ЕИК 106014837, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Георги Кирков“ 

№ 53, вх. Б, ап. 11,  представлявано от Ивайло Вълканин с предложен месечен наем – 

320,00 лв. (тридесет и три) 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 12,00 

лв. (дванадесет лева) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 46/ 20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 1 одобрена на 

06.06.2012 г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 20, ул. „Янко Сакъзов“,  с 

предназначение за търговска дейност (тютюневи изделия, вестници) с площ 5,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: МТ „РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, ЕИК 

175127176, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Възраждане, ул. 

„Княз Борис“ № 161, представлявано от Цветан Нейчев с предложен месечен наем – 

53.00 (сто и двадесет) 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 1,00 

(един) лев 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 45/ 20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 3 одобрена на 

06.06.2012г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 63, ул. „Христо Ботев“,  с 

предназначение за търговска дейност (сортови семена) с площ 16,80 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: ЕТ „ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА – БУКЕТ-92“, 

ЕИК 106032408, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Заимов“ № 

13, представлявано от Цветана Иванова с предложен месечен наем – 85,00 (осемдесет и 

пет лева) 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 1,00 

(един) лев 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 39/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 7 одобрена на 06.06.2012 

г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 92, между блок Локомотив 1 и Локомотив 2, с 

предназначение за търговска дейност с площ 23,87 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: ЕТ „ МИМИ-МАРИЯ ТОДОРОВА – ЮЛИЯ 

ТОМОВА“ ,  ЕИК 106624616, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 114, вх. А, ет. 4, ап. 12, представлявано от Юлия Томова 

с предложен месечен наем – 110 (сто и десет) 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 4,53 

(четири лева и 53 стотинки) лева 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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З А П О В Е Д 

 

№ 38/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 8 одобрена на 

06.06.2012г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 84,  до блок Леденик 1,  с 

предназначение за търговска дейност с площ 17,10 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място:  ЕТ „СИМОНА 6 – СВЕТЛА ДИКОВА“ , 

ЕИК 204444314, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Христо 

Ботев“ № 72, вх. А, ет. 1, ап. 3, представлявано от Светла Дикова с предложен месечен 

наем – 100,00 (сто) 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 7,66 

(седем лева и 66 стотинки) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 32 от  20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 45, одобрена на 

24.04.2014 г. с местонахождение гр. Мездра, кв.6а, ул. „Св. Патриарх Евтимий“с 

предназначение за търговска дейност с площ 5,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: „СТОУН ИНДЪСТРИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 

203056480, със седалище и адрес на управление: гр. София , район Красна поляна, ж.к. 

Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ бл.52, вх.1, ап.15, представлявано от Даниел 

Ваклинов с предложен месечен наем – 60,00 лв. (шестдесет) 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 27,60 

лв. (двадесет и седем и шестдесет) лв. 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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З А П О В Е Д 

 

№ 33/ 20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 47, одобрена на 31.07.2014 г. с 

местонахождение гр. Мездра,  ул. „Янко Сакъзов“ до моста на р. Моравишка, с предназначение 

за търговска дейност (тютюневи изделия, вестници) с площ 5,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: „Седефка Петкова“ ЕООД,  ЕИК 203710922, със 

седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Оборище“ № 17, ет.2, ап.17  представлявано от 

Калин Петков с предложен месечен наем – 257,00 лв. (двеста петдесет и седем) 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 188,00 лв. (сто 

осемдесет и осем) лева 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: 

В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание 

чл.69, ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване 

на договор класираният на второ място МТ „РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, ЕИК 175127176, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Възраждане, ул. „Княз 

Борис“ № 161, представлявано от Цветан Нейчев с предложена месечна наемна цена в размер 

на 66,00 лв. (шестдесет и шест лв.) 

 

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 

Кмет на Община Мездра 

 

 

  

ISO 9001:2015 
№ 16306 

ISO 14001:2015 
№ E3368 

ISO 45001:2018 
№ О-2532 

 

e-mail:mezdra@mail.bg
http://www.mezdra.bg/


           ОБЩИНА МЕЗДРА 
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З А П О В Е Д 

 

№ 40/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 96 одобрена на 

28.01.2020г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 64, ул. площад България,  с 

предназначение за търговска дейност (продажба на вестници) с площ 2,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: „МИХАЕЛ I  И II- НИНА МЛАДЕНОВА“ 

ЕООД, ЕИК 201664134, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 3000, ж.к. 

Дъбника, бл. 144, вх. В, ет. 2 ап. 43, представлявано от Нина Младенова с предложен 

месечен наем – 19,00 (деветнадесет лева) 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 6,20 

(шест лева и 20 стотинки) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 44/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 2 по схема № 3 одобрена на 

06.06.2012г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 63, ул. „Христо Ботев“,  с 

предназначение за търговска дейност (фото услуги) с площ 13,70 кв.м.: 

Класираният на ПЪРВО място: ЕТ „ВЕМА-Р-ВИНКА ВЪЛЧЕВА“, ЕИК 

106024055, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Косматица“ № 

10, представлявано от Винка Динкова с предложен месечен наем – 61,00 (шестдесет и 

един лева) 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 0,72 

(стотинки) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 34 от 20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 2 по схема № 44 одобрена на 

24.04.2014 г. с местонахождение гр. Мездра, кв. 64, ул. „Христо Ботев“, до хотел Родина 

с предназначение за търговска дейност (тютюневи изделия, вестници) с площ 5.00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: МТ „РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, ЕИК 

175127176, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Възраждане, ул. 

„Княз Борис“ № 161, представлявано от Цветан Нейчев с предложен месечен наем – 66,00 

лв. (шестдесет и шест) 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 1,00 

(един) лев 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 43/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 4 по схема № 3 одобрена на 

06.06.2012г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 63, ул. „Христо Ботев“, с 

предназначение за търговска дейност (адвокатска кантора) с площ 10,80 кв.м.: 

Класираният на ПЪРВО място: адв. Даниел Коловски, вписан в АК гр. 

Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Любен Каравелов“ 

№ 26, вх. Ет. 2, ап. 6, представлявано от Даниел Коловски с предложен месечен наем – 

75,00 (седемдесет и пет лева) 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 5,88 

(пет лева и 88 стотинки) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 37/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 4 по схема № 10 одобрена на 06.06.2012 г. с 

местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 83, ул. „Христо Ботев“, с предназначение за търговска 

дейност с площ 44,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място: „СОФИЯ АПАРТ“ ЕООД,  ЕИК 205938593, със 

седалище и адрес на управление: с. Брусен, общ. Мездра, ул. „Искър“ № 31, представлявано от 

Христинка Тошева с предложен месечен наем – 1500,00 лв. (хиляда и петстотин) 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 1306,40 (хиляда 

триста и шест лева и 40 стотинки) лева 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: 

В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание 

чл.69, ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване 

на договор класираният на второ място ЕТ „ТОШЕВ КОМЕРС – СТОЯН ТОШЕВ“ с ЕИК 

106501738, с адрес на управление: гр. Мездра, ул. Ал. Стамболийски“ № 1, вх.Б, ап.7 

представлявано от Стоян Тошев с предложена месечна наемна цена в размер на 257,00 лв. (двеста 

петдесет и седем лв.) 

 

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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З А П О В Е Д 

 

№ 36/ 20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 38 одобрена на 

06.06.2012 г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 88, ул. „Чавдар“, с 

предназначение за търговска дейност с площ 7,00 кв. м.: 

Класираният на ПЪРВО място:  ЕТ „ИТЯ - НЕДЯЛКО ИВАНОВ“,  ЕИК 

816053795, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Чавдар“ № 8  

представлявано от Недялко Кръстев с предложен месечен наем – 33,00 лв. (тридесет и 

три) 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 2,20 

лв. (два лева и 20 стотинки) лева 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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 42/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 5 по схема № 3 одобрена на 

06.06.2012г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 63, ул. „Христо Ботев“,  с 

предназначение за търговска дейност (продажба на закуски) с площ 12.00 кв.м.: 

Класираният на ПЪРВО място: ЕТ „ВАЛЕТА-ВАЛЯ ИВАНОВА-

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА“, ЕИК 200725431, със седалище и адрес на управление: гр. 

Мездра 3100, ул. „Александър Стамболийски“ № 132, вх. А, ап. 3 представлявано от 

Цветанка Котова с предложен месечен наем – 53,00 (петдесет и три лева) 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 0,20 

лв. (двадесет стотинки)  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 

Кмет на Община Мездра 
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З А П О В Е Д 

 

№ 41/20.01.2022 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 18.01.2022 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 № 6 по схема № 3 одобрена на 

06.06.2012 г. с местонахождение гр. Мездра, срещу кв. 63, ул. „Христо Ботев“,  с 

предназначение за търговска дейност (шивашки услуги) с площ 15.00 кв.м.: 

Класираният на ПЪРВО място: „МАТЕЯ 171“ ЕООД, ЕИК 206517476, със 

седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Шипка“ № 39, ет. 1, ап. 4 

представлявано от Нели Кръстева с предложен месечен наем – 96,00 (деветдесет и 

шест лева) лева с ДДС. 

 

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 

Кмет на Община Мездра 
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