ОБЯВА
Община Трън
на основание Заповед № РД-05-129 от 01.04.2015г. на Кмета на Община Трън
І. Обявявам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън,
представляващ:
Магазин с полезна площ за отдаване 50 кв.м. в масивна сграда на един етаж /ЗП
72 кв.м./, находящ се в терен „За търговски цели” в кв.20 по рег.план на с.Зелениград,
актуван с Акт за частна общинска собственост №95/22.03.2000г.
ІІ. Началната тръжна цена на месечния наем за имота е: 45,00 лв.
/четиридесет и пет лева/.
ІІІ. Обектът се отдава с предназначение за развиване на търговска дейност за
срок от 5 /пет/ години.
ІV. Търгът да се проведе на 23.04.2015г. от 10,00ч. в сградата на община Трън, пл.
„Вл. Тричков” 1 , ет.1 в Заседателната зала .
Повторен търг за имота, за който не са се явили кандидати на първоначално
обявената дата, ще се проведе на 07.05.2015г. от 10,00ч. на същото място и при същите
условия.
V. Определям депозит за участие в търга в размер на три месечни вноски, за
имота, вносим на касата на общината в срок до 16,00ч. на 21.04.2015г. , а за повторния
търг до 16,00ч. на 05.05.2015 г.
VІ. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно
актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от
пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.
VІІ. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде
закупена в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на
касата на общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,00ч. до
17,00ч. всеки ден, а на 21.04.2015г. до 15,30ч., а за повторния търг всеки ден, а на
05.05.2015г. до 15,30 ч.
VІІІ. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга по образец се
извършва до 16,00ч. на 21.04.2015 г. , а за повторния търг до 16,00ч. на 05.05.2015г. в
административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 деловодството.
ІХ. Допълнителна информация за търга следва да се предоставя от отдел „УТ и ОС ”
при Община Трън, тел. за връзка 07731/9616 – в.104 – общинска собственост .
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