ОБЩИНА СЛИВЕН,
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 2 от НРПУРОИ в Община Сливен и
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община
Сливен и Заповед №РД-15-2271/09.09.2019 г. На Кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 69,7 кв.
м., предназначен за разполагане на временен преместваем обект – павилион за
търговска дейност, съгласно утвърдена схема, попадащ в поземлен имот – частна
общинска собственост с идентификатор 67338.560.105 по КККР на гр. Сливен,
находящ се в гр. Сливен, кв.„Дружба“(между блокове №24 и №23), трета зона,при
следните условия:
1.1. Начална месечна наемна цена: 220 (двеста и двадесет) лева без ДДС, трета
зона;
1.2. Депозит: 220 (двеста и двадесет) лева;
1.3. Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
1.4. Срок за наемане: 5 (пет) години;
1.5. Предназначение: за разполагане на временен преместваем обект
1.6. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по смисъла на ТЗ.
1.7. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа на
подотчетни уреди е задължение на наемателя.
- Наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с ползването на терена.
Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се
получава от стая № 22 на общината, до 16:00 часа на 01.10.2019 г., след заплащане в
брой, на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен
център).
Документите за участие в търга, окомплектовани съгласно изискванията на
тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за
провеждането на търга.
Търгът ще се проведе на 02.10.2019 г. в зала №119 на общината, от 14.00 часа. При
ненаемане на терена, повторен търг ще се проведе на 09.10.2019 г. при същите условия.
За допълнителна информация – стая № 22 на общината,
Тел. : (044) 611 257.
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