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
№ 361/04.08.2021 г.
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 78 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Златица, вр. чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на решение № 471/24.04.2019 и Решение №
208 от 24.06.2021 г. на Общински съвет – Златица

ОБЯВЯВАМ

I. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост – 25 кв.м. от общински поземлен имот с идетнификатор 31044.35.61 по
КККР на гр. Златица за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (до
отбивката на чешма „Тергана”).
Начална тръжна цена – 100.00 /сто лева/ с ДДС, определена с Решение №471 от
Протокол № 62 / 24.04.2019 г. от проведено заседание на ОбС – Златица
Срок на наемния договор – 5 (пет) години.
Депозит за участие – 20% от първоначалната наемна цена в размер на 20.00 /двадесет
лева/.
Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на община Златица
до 10:00 часа на работния ден предхождащ датата на търга.
Огледи могат да се извършват всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч., до деня преди
обявената дата за провеждане на процедурата.
Заявленията за участие следва да бъдат представени в деловодството на общината до
17.00 ч. на 08.09.21 г., находящо се на партерен етаж в административната сграда на община
Златица, на адрес: град Златица 2080, пл. „Македония” № 1. Подаването на заявленията за
участие може да се извърши лично от участника, от упълномощено лице или чрез пощенска или
куриерска услуга.
Търгът ще се проведе на 09.09.2021 г.от 14.00 ч. в сградата на общината, ет. 1,
заседателна зала.
Ако на обявената дата няма подадени заявления, повторен търг ще се проведе на
16.09.2021 г. от 14:00 ч.
УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
ИНЖ.СТОЯН ГЕНОВ /п/

