
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ,

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР, 
подписали споразумения към Договорите за наем,

1. Приемането на заявления за наемане на магазини и маси за търговия 
на Общински пазар, Червен бряг започва на 10.10.2018 г. и приключва 
на 31.10.2018 г.
2. Договорите на неподалите заявления наематели в горният срок ще 
бъдат прекратени.
3. Разпределението на обектите съгласно „Регистъра на номерата „ ще 

изпълни комисия и подписване на споразумения до 20. 11.2018 г.
4. Свободните магазини ще бъдат разпределени чрез търг съгласно 
НРПУРОИ
За справки и уточняване т. 9 39 70, 9 31 80 код 0659 или лично 
стая 404, 406, Общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим

Приложено: Регистър магазини по номера и площи на Общински пазар
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инж.Данаил Вълов
Кмет на Община Червен бряг
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ДО
KMETAHA
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за наемане на магазини и маси за търговия на Общински пазар, Червен бряг

От.................................................................................................................................. ........
/изписва се името на фирмата/

Представлявано от............................................................................................................
/трите имена на собственика ши пълномощника/

ЕИК.................................  адрес:............................................................ .............................
/седалище и адрес на управление/

Наемател на обект съгласно Договор за н аем ................................................ ...............
Телефон за контакт....................... ..................

Г-н КМЕТ,

Желая, да наема магазин / маса за търговия № ..................................съгласно
„Генералният план“ на Общински пазар Червен бряг с предназначение
..........................................................................................................   за срока на договора.
Декларирам, че при повече от един кандидат за обекта ще участвам в процедура 
по определяне на наемател или ще избера нов обект от наличните свободни.

ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Приемането на заявления започва на 10.10.2018 г. и приключва 
на 31.10.2018 г.

2. Договорите на неподалите заявления наематели в горният срок ще 
бъдат прекратени.

3. Разпределението на обектите ще изпълни комисия до 20. 11.2018 г.
4. Свободните магазини ще бъдат разпределени чрез търг съгласно 

НРПУРОИ

Дата:.............................. С уважение:.............................

Без такса.



СХЕМА маси Общински пазар
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