ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
Тел:0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg; www.zlatitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 371 / 12.09.2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Златица, чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от същата Наредба, във връзка с правомощията ми произтичащи от
чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на
Решение № 364 от 19.06.2018 г. на Общински съвет – Златица,
ОБЯВЯВАМ
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот със следното
описание: общински терен № 2 от 10 кв. м., представляващ част от улично платно (нереализирано),
находящ се в кв. 73 по действащия регулационен план на гр. Златица, при определени:
1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС, като същата е
определена с Решение № 343 от 17.04.2018 г. на ОбС – Златица.
2. Размер на депозит за участие – 6,00 лв. (шест лева) с ДДС. Депозитът се внася в касата на
община Златица всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., но не по-късно от 16.00 часа на работният ден,
предхождащ датата на провеждане на търга. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се
приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се
връща след приключване на търга със влизането в сила на заповедта за определяне на спечелил.
3. Начин и срок на плащане – месечната наемна цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 5то число за текущия месец.
4. Срок за отдаване под наем/срок на наемния договор – 5 (пет) години.
5. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на община Златица срещу
заплащане на сума в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС, платима в касата на община Златица, в срок
до 10:00 ч. на работния ден, предхождащ датата на търга. Така определената цена за закупуване на
тръжна документация представлява сума невъзстановима след приключване на процедурата.
6. Условията за оглед - Огледи могат да се извършват всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00ч.
най-късно до работният ден, предхождащ датата на провеждане на търга. Оглед може да се извършва
след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
7. Краен срок за приемане на заявления за участие - Заявленията за участие следва да бъдат
представени в деловодството на общината (гише №1 „Информационно обслужване”) до 17:00 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга. Подаването на заявленията следва да се извършва лично от
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена
цялост.
8. Дата, място и час на провеждане на търга - търгът ще се проведе на 01.10.2018 г.от 11:30 ч.
в сградата на Общинска администрация – Златица, първи етаж, заседателна зала, находяща се на адрес:
гр. Златица, пл. „Македония” № 1. В случай, че се установи, че до така обявената дата няма подадени
заявления, повторен търг ще се проведе на дата 08.10.2018 г. от 11:30 ч.
С настоящата заповед утвърждавам в цялост тръжната документация.
ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА /П/
Кмет на община Златица

