ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЗАПОВЕД
№З-277/04.09.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, поради допусната грешка в индивидуализирането на обектите предмет на
търга, обявен със Заповед №З-268/20.08.2020г. на кмета на община Струмяни
НАРЕЖДАМ
1.Отменям изцяло моя Заповед №З-268/20.08.2020г., с която е обявен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти –общинска собственост,
представляващи, както следва: Помещение № 1 (стая) с площ от 40 кв.м. (четиридесет
кв.м.), разположено в северозападната част и помощение № 2 (стая) със площ от 12 кв.м.
(дванадесет квадратни метра), разположено в югозападната част на първи етаж от сградата
с идентификатор № 51737.500.8.1, село Никудин, община Струмяни, област Благоевград
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 183781/08.04.2019г. на Началника на СГКК – Благоевград; последно изменение със заповед –
няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на сградата: с.Никудин; п.к. 2839,
брой надземни етаж – 2 /два/. Предназначение – административна, делова сграда.
Застроена площ: 128 кв.м. (сто двадесет и осем кв.м.). Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор № 51737.500.8 с площ от 1237 кв.м. (хиляда двеста тридесет и седем
кв.м.), описани в Акт за публична общинска собственост № 1532/02.01.2020г. вписан в
службата по вписванията: Дв.Вх. 57/15.01.2020г., акт 34, т.1, д.33/2020, п.и.: 42443, 42445,
42446.
2. Провеждането на публичен търг с тайно наддаване се прекратява, като заявления
за участие не се приемат. В случай на приети заявления с оферти да не се отварят.
3. При наличие на внесени депозити за участие, да бъдат възстановени на
вносителите.
Копие от настоящата заповед да се постави пред входа на общината и да се публикува
сайта на общината.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.- кмета по хуманитарните
дейности.
ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/
Кмет на община Струмяни
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.

