ОБЩИНА СЛИВЕН,
гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание
Заповед №РД 15-2693 от 29.10.2018 г. на Кмета на общината,
ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, представляващи, както следва:
1.1. Обособена част от 9 кв.м. находяща се на партерен етаж вдясно от входа на
сградата на зала „Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0, при
следните условия:
• Начална тръжна месечна наемна цена: 25 (двадесет и пет) лева, без ДДС
• Депозит: 25 (двадесет и пет) лева;
• Стъпка на наддаване: 2,50 (два лева и петдесет стотинки) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: за разполагане на билетен център чрез поставяне на мобилни
мебели тип работен плот с плексигласови пана за продажба на билети за културни събития;
• Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани по смисъла на ТЗ и да притежават лиценз за културна организация .
1.2. Помещение (стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи
етаж от в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен, при следните условия:
• Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС
• Депозит: 30 (тридесет) лева;
• Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: стоматологичен кабинет;
• Изисквания към кандидатите:
- да са с регистрирана практика по дентална медицина, с предмет на дейност първична
или специализирана практика за първична помощ по дентална медицина;
- да имат сключен договор с НЗОК за първична или специализирана дентална помощ.
Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се
получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 19.11.2018 г., след заплащане в
брой, на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За
втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 26.11.2018 г.
Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната
документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на
търга.
Търгът ще се проведе на 20.11.2018 г. в зала №119 на Община Сливен от 10:00 часа. В
случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 27.11.2018 г., при
същите условия.
За допълнителна информация – стая №22 на общината, тел.: (044) 611257.

