ЗАПОВЕД
№ 699 / 14.12.2017г.
гр. Бяла Слатина
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, т.1 от Наредба № 6 на Общински
съвет Бяла Слатина
Н А Р Е Ж Д А М:
Удължавам до 04.01.2018г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с
явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг с явно
наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно:
1. Помещение –ученически стол, с площ 71.25 кв.м., намиращ се в сутерена на училищната
сграда на ПАГ“Н.Й.Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, актуван с АПОС№3075/28.09.2016г., за срок от 5
/пет/ години.
Начална тръжна месечна цена 153.90 лв. с ДДС, депозит за участие 923.40лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение №1.
При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на 10 % от
началната тръжна цена и възлиза на 15.39 лв. с включен ДДС.
Търгът да се проведе на 04.01.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в стая 203 в сградата на
Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 при същите условия.
При неявяване на кандидат или само един такъв за имот, процедурата продължава по реда на
чл.133 и чл.134 от Наредба №6 на ОбС.
Тръжна документация се получава на партерния етаж в сградата на Общинска
администрация, Дирекция „УОС”, срещу внесена такса от 15,00 лв. в касата на Общината.
Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на
Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL
ASSET BANK до 16,30 часа на 03.01.2018г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
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Изх.№ 9100-219-1/14.12.2017г.

ОБЯВА
Община Бяла Слатина удължава до 04.01.2018г. срока за закупуване на тръжна документация
за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния
недвижим имот, общинска собственост, а именно:
1. Помещение –ученически стол, с площ 71.25 кв.м., намиращ се в сутерена на училищната
сграда на ПАГ“Н.Й.Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, актуван с АПОС№3075/28.09.2016г., за срок от 5
/пет/ години.
Начална тръжна месечна цена 153.90 лв. с ДДС, депозит за участие 923.40лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение №1.
При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на 10 % от
началната тръжна цена и възлиза на 15.39 лв. с включен ДДС.
Търгът да се проведе на 04.01.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в стая 203 в сградата на
Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 при същите условия.
При неявяване на кандидат или само един такъв за имот, процедурата продължава по реда на
чл.133 и чл.134 от Наредба №6 на ОбС.
Тръжна документация се получава на партерния етаж в сградата на Общинска администрация,
Дирекция „УОС”, срещу внесена такса от 15,00 лв. в касата на Общината.

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на
Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL
ASSET BANK до 16,30 часа на 03.01.2018г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
Адрес и телефон за контакт: п.к.3200 гр.Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68,
тел.0915/882168.

Кмет на Община
Бяла Слатина :
/инж. Иво Цветков/

