
• ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК •

гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, Съдебен администратор: 034 409 500;
Административен секретар: 034 409 556; факс: 034 409 501,

е-таП:

З А П О В Е Д

На основание Заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 год. на Министъра на
правосъдието, чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната
собственост, чл.13, ал.З, във връзка с чл.55 и чл.56 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №248/07.05.2014
год. на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд
Пазарджик и Протокол от 04.06.2014 год. на комисия, назначена със Заповед
№265/20.05.2014 год. на Административния ръководител-Председател на
Окръжен съд Пазарджик

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Определям «АМПИ МАЙ» ЕООД, ЕИК 201386293, със седалище и
адрес на управление село Калугерово, Община Лесичово, Област Пазарджик
ул.«Тринадесета» №1, за наемател на обект, представляващ част от
недвижим имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебната
палата гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" №3, а именно: полезна площ от 62,50
кв.м., находяща се в сутерена в сградата на Съдебната палата гр.Пазарджик,
ул."Хан Крум" №3, с предназначение на обекта - за кафене.

2. Наемната цена се заплаща чрез набирателната сметка на Окръжен
съд Пазарджик: 1ВА1Ч: ВС 09 8ОМВ 9130 33 5694 3700, В1С: 8ОМВВС8Р
при „Общинска банка" АД,ФЦ Пазарджик, както следва:

- месечната наемна цена за ползването на обекта по т. 1 е в размер на
342 лв. (триста четиридесет и два лева) с включен ДДС;

- наемните вноски за всеки месец се заплащат до 10-то число на
текущия месец.



3. Консумативните разходи за газ, ел. енергия, вода и др. свързани с
ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на
контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат
от наемателя по транзитната сметка Окръжен съд Пазарджик: 1ВА1Ч: ВС 88
8ОМВ 9130 31 5694 3701, В1С: 8ОМВВС8Р при "Общинска банка" АД, ФЦ
Пазарджик.

4. В 3 (три) тридневен срок след влизане в сила на заповедта за избор
на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена
месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на
Окръжен съд Пазарджик: 1ВА№ 1ВА1Ч: ВС09 8ОМВ 9130 3356 9437 00,
В1С: 8ОМВВС8Р при "Общинска банка" АД, ФЦ Пазарджик, която
обезпечава изпълнението на договора.

5. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и да се обяви в сградата и на
интернет страницата на Окръжен съд Пазарджик.

6. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на уведомяване.
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