ОКРЪЖЕН СЪД–ГРАД ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД
№ 874
07.12.2018 г.
Гр. Ямбол
ОТНОСНО: обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване
под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,
представляващ банков офис, с площ от 9 кв.м., находящ се на втори етаж
на Съдебна палата - гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 1.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във
връзка с чл.55 ал.1 и чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост и Протокол от дейността на комисия за
разглеждане, оценяване и класиране на ценови предложения, назначена
със Заповед № 740/18.10.2018 г. и Заповед № 858/03.12.2018 г. от
03.12.2018г.,
З А П О В Я Д В А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ за НАЕМАТЕЛ на обект: Банков офис, съставляващ
част от недвижим имот – публична държавна собственост с площ от 9 кв.м,
находящ се на втори етаж в сградата на Съдебната палата в гр. .Ямбол,
ул.”Жорж Папазов”, участника
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1086, област
София, община Столична, район Слатина, Цариградско шосе № 87,
вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
831447150, с предложена най-висока месечна наемна цена в размер на
1512,99 лв. (хиляда петстотин и дванадесет лева и деветдесет и девет
стотинки) с включен ДДС.
2. Определям месечната наемна цена за отдаване под наем на
посоченият в т.1 от настоящата заповед Банков офис, в размер на 1512,99
лв. (хиляда петстотин и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки) с
включен ДДС
3. В месечната цена не се включват консумативни разходи, свързани с
ползването на имота(електроенергия, природен газ, вода, ПИИ и др.).
Гореописаният имот се отдава под наем за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем

4. Месечната наемна цена в размер на 1512,99 лв. (хиляда петстотин и
дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС да се
заплаща
по
сметка
на
ВИСШ
СЪДЕБЕН
СЪВЕТ
към
Българска народна банка - Централно управление IBAN: BG69 BNBG
9661 3100 1738 01, BIC: BNBGBGSD.
5. Наемната цена се актуализира ежегодно към дата на подписване на
договора, като се има предвид инфлацията за страната за последните 12
(дванадесет) месеца, дадена от Националния статистически институт.
Процентът инфлация се умножава с първоначално договорената месечна
наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена
месечна цена. Изменението на наема се извършва с двустранно подписано
допълнително
споразумение
към
договора
за
наем.
6. В тридневен срок след връчването на настоящата Заповед,
наемателят следва да внесе гаранционна вноска в размер на удвоената
месечна наемна цена, предложена от него по набирателната сметка на
Окръжен съд – град Ямбол: BG19 CECB 9790 33E3 5652 00, ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА – АД КЛОН – ЯМБОЛ BIC: CECBBGSF.
7. На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост настоящята заповед да се изпрати до участниците
в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс, да се постави на
информационното табло на Окръжен съд – Ямбол и да се обяви в интернет
страницата на съда.
8. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването й, чрез Административния ръководител – Председател на
Окръжен съд – Ямбол, пред Административен съд – Ямбол.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД –
ЯМБОЛ:_________/п/_________________
/ВАСИЛ ПЕТКОВ/

