ЗАПОВЕД
№ 617/02.11.2017г.
гр.Бяла Слатина
На основание чл.114 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решениe № 1100
от Протокол № 70 / 24.09.2015г. на Общински съвет Бяла Слатина

НАРЕЖДАМ:
І. ОТКРИВАМ:
1.Процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестени
търгове с тайно наддаване на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а
именно:
1.1. 38/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425.3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с
площ 750,00кв.м., с право на реално ползване на 38,00кв.м. в неговата северозападна част,
обозначени с №01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 7.60лв. с ДДС, депозит за участие 7.60лв. с ДДС.
1.2. 84/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425.3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с
площ 750,00кв.м., с право на реално ползване на 84,00кв.м. в неговата централна част, обозначени
с №02 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 16.80лв. с ДДС, депозит за участие 16.80лв. с ДДС.
Да се проведат на 21.11.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на
Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търгове с тайно
наддаване за отдаване под наем на горепосочените имоти. Когато до участие в търга с тайно
наддаване е допуснат само един участник той се обявява за спечелил търга по предложената
от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
Когато на търга с тайно наддаване не бъдат подадени документи за участие или
подалите документи не бъдат допуснати до участие, търгът се обявява за непроведен и
Кметът на Общината насрочва нов търг с тайно наддаване в срока и условията в чл.115 от
Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина.
ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, състояща се от копие от настоящата заповед,
Заявление за участие, Декларации - Приложение 1 и 2, Служебна бележка, Проект на Договор,
бланка за ценово предложение, копие от акта за общинска собственост и скица на имота.

Тръжна документация се получава на партерния етаж в сградата на Общинска
администрация, Дирекция „УОС”.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09°° до 17°° часа.
В запечатан плик се поставят: Заявление за участие, нотариално заверено пълномощно, ако
участника се представлява от друго лице, служебна бележка от Дирекция“Местни данъци и
такси“, Дирекция”Управление на Общинската собственост”/УОС/ и Дирекция”Бюджет и
счетоводство” за липса на задължения към Община Бяла Слатина /по образец/, квитанция за
внесен депозит, попълнени два броя декларации, проекто-договор и ценовото предложение в
отделен запечатан плик. С решениe № 1100 от Протокол № 70 / 24.09.2015г. на Общински съвет
Бяла Слатина участниците в търговете са освободени от такса за закупуване на тръжна
документация.
Краен срок за получаване на тръжната документация, внасянето на депозита по
сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при
INTENATIONAL ASSET BANK, и подаване на документите в запечатан плик, до 16,30часа
на 20.11.2017г. /понеделник/ в „Деловодство” на партерния етаж в сградата на Общинска
администрация. Обявление за търга да се постави на видно и общодостъпно в рамките на
установеното работно време място в сградата на Общината, да се публикува на официалната
интернет страница на общината и да бъде разгласено по друг подходящ начин.
При отваряне на документацията за допускане до търговете, фирмите ще се
проверяват на място по електронен път за регистрация в Търговския регистър. Не се
допускат до участие в търга лица, които са длъжници на Общината или неизправни страни
по сключени с нея договори, както и членовете на техните семейства, роднини по права
линия и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.

инж. Тихомир Трифонов
За Кмет на Община Бяла Слатина
съгласно Заповед №1/03.01.2017г.
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Изх.№9100-200/02.11.2017г.

ОБЯВА
Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.11.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в
сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се
проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем:
За срок от 10 /десет/ години на:
1. 38/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425.3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00кв.м., с право на реално ползване на 38,00кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 7.60лв. с ДДС, депозит за участие 7.60лв. с ДДС.
2. 84/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425.3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00кв.м., с право на реално ползване на 84,00кв.м. в неговата централна част, обозначени с №02
по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 16.80лв. с ДДС, депозит за участие 16.80лв. с ДДС.
Тръжна документация се получава на партерния етаж в сградата на Общинска
администрация, Дирекция „УОС”.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 09°° до 17°° часа.
Краен срок за получаване на тръжната документация, внасянето на депозита по
сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при
INTENATIONAL ASSET BANK, и подаване на документите в запечатан плик, до 16,30часа
на 20.11.2017г. /понеделник/ в „Деловодство” на партерния етаж в сградата на Общинска
администрация. Обявления за търговете да се постави на видно и общодостъпно в рамките
на установеното работно време място в сградата на Общината, да се публикува на
официалната интернет страница на общината и да бъде разгласено по друг подходящ начин.
Адрес и телефон за контакт: п.к.3200 гр.Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68,
тел.0915/882168.

инж. Тихомир Трифонов
За Кмет на Община Бяла Слатина
съгласно Заповед №1/03.01.2017г.

