
 

ЗАПОВЕД 

№ РД - 182 от 31.05.2018 г.  
 

На 30.05.2018 година в село Никола Козлево, в изпълнение на Заповед                             

№ РД - 143/14.05.2018 г. на Кмета на Община Никола Козлево е проведен публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 16 м2 (шестнадесет 

квадратни метра) в сграда „Младежки дом“ на етаж 1 в село Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен в УПИ VII от квартал 42. 

 

За участие в търга се явиха следните кандидати: 

 

1. К. К. М., с ЕГН 6407268921, с адрес гр. Нови пазар, община Нови пазар, 

област Шумен, ул. „Родопи“ № 13. 

 

2. „В и К - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284, с адрес на управление: гр. Шумен, 

община Шумен, област Шумен, пл. „Войн“ № 1, представлявано от К. М., действащ 

чрез пълномощника си Ж. Ж.. 

 

Комисията, назначена със заповед № РД-177/30.05.2018г. за организиране и 

провеждане на търга е установила, че са спазени всички изисквания за провеждане на 

търга, отразени в тръжната документация, допуснала е до участие горепосочените 

кандидати, заявили желание за участие в търга, провела е търга и е съставила протокол 

съобразно чл.70, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

След като се запознах с протокол № 13 на комисията от 30.05.2018 г. и 

документацията за участие в търга, считам, че съображенията на комисията са  

правилни и законосъобразни. 

 

Поради гореизложеното и на основание чл.75, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. „В и К - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284, с адрес на управление: гр. Шумен, 

община Шумен, област Шумен, пл. „Войн“ № 1, представлявано от К. М., действащ 

чрез пълномощника си Ж. Х. Ж. за спечелил търга участник за отдаване под наем на 

помещение от 16 м2 (шестнадесет кв. м.) в сграда „Младежки дом“ на етаж 1 в село 

Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен в УПИ VII от кв. 42 за срок от 

3 (три) години, при месечна наемна цена от 35.20 лв. (тридесет и пет лева и 20 ст.) 

без ДДС. 

 

Депозитът на спечелилия от търга да се задържи като гаранция до сключване на  

договор за наем. 

 

Участниците в търга да се уведомят за настоящата заповед. 

 

Лицето спечелило търга в 14-дневен срок, от влизане в сила на настоящата 

заповед, да сключи договор за наем. 

 

 

О Б Щ И Н А  Н И К О Л А  К О З Л Е В О ,  О Б Л А С Т  Ш У М Е Н                                              

пл. “23-ти Септември” № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20                                                       

www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg  
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Заповедта може  да  се  обжалва  пред Административен съд-Шумен  в  14-

дневен  срок  от датата на уведомлението.   

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица от 

общинска администрация за изпълнение, както и да се обяви на информационното 

табло и на интернет страницата на Община Никола Козлево. 
 

 
Ешреф Реджеб _____П_____  

Кмет на община Никола Козлево 

 

 

 


