
З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-335/19.08.2019 год. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1 от НРПУРОИ, Решение №                
1372/25.07.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг, Протокол № 2/16.08.2019 г. на             
комисия назначена със Заповед № РД-10-322/02.08.2019 г. на Кмета на Община Червен            
бряг 

К Л А С И Р А М: 
 

Участника в провеждане на публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на            
заявленията в /ЦУИГ/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня             
на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот,             
представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в ІІ             
зона, гр. Червен бряг, за срок от 5 години, за следните площадки: 

● Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76; 
● Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96 

 
На първо място, като единствен участник: ЕТ „Иван Войков - Виктория“, ЕИК            

114134868, със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ № 4,               
представлявано от Иван Петков Войков с предложена от него месечна наемна цена,            
както следва: 

- За Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76 в размер               
на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС. 

 
- За Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96 в               

размер на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

ЕТ „Иван Войков - Виктория“, ЕИК 114134868, със седалище и адрес на            
управление гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ № 4, представлявано от Иван Петков Войков              
за спечелил търга по предложената от него месечна наемна цена, както следва: 

- За Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76 в размер               
на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС. 

 
- За Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96 в               

размер на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

Спечелилият участник да внесе месечния наем в брой на каса на община Червен             
бряг в Център за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ или по банкова сметка на              
Община Червен бряг, в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед: 



ЕТ „Иван Войков - Виктория“, ЕИК 114134868, със седалище и адрес на            
управление гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ № 4, представлявано от Иван Петков Войков с               
предложената от него месечна наемна цена, както следва: 

● За Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76 в размер на                
20,00 /двадесет/ лева без ДДС с включен ДДС – 24,00 /двадесет и четири/ лева; 

 
● За Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96 в размер на                 

20,00 /двадесет/ лева без ДДС с включен ДДС – 24,00 /двадесет и четири/ лева; 
 

Банкова сметка на Община Червен бряг: 
IBAN: BG 16 TTBB9400 8427786025 
BIC: TTBBBG22 

Вид плащане: 444100 – приходи от наем имущество 
„SG Експресбанк” АД-офис Червен бряг 

 
Договорът за наем се сключва след представянето на документ за извършено           

плащане и в срок от 14 дни от влизане в сила на настоящата заповед. 

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло за           
обявления в информационния център, както и на таблото за обявления на отдел            
“Общинска собственост и стопански дейности” - IV етаж. 

 
Заповедта подлежи на обжалване от участниците в търга в 14-дневен срок от деня             

на обявяването и по реда  на Административнопроцесуалният кодекс. 
 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично. 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение            
и изпълнение. 
 
 
 
 
 
ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА 
ВрИД Кмет на Община Червен бряг 
с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. 
 
 
 


