О Б Щ И Н А С Л И В Е Н,
На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ и Заповед №РД 15-605 от
02.04.2021 г. на Кмета на общината,
,
ОБЯВЯВА
Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен с площ 33 кв.м., част от УПИ I, кв.
170, кв. „Клуцохор“, (ПИ 67338.543.5 по КККР на гр. Сливен), за разполагане на: временен
преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки, безалкохолни
напитки, кафе и захарни изделия, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена – 110 (сто и десет) лева, без ДДС;
 Депозит – 110 (сто и десет) лева;
 Стъпка на наддаване – 11 (единадесет) лева;
 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години;
 Предназначение – павилион за пакетирани хранителни стоки, кафе и захарни
изделия;
В търга могат да участват лица, регистрирани по смисъла на ТЗ.
Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се
получава от стая №22 на общината до 16:00 часа на 20.04.2021 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 27.04.2021
г.
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.
Депозитът за участие се внася в касата на Община Сливен или по банков път преди датата
на търга.
Търгът ще се проведе на 21.04.2021 г. в зала №119 на общината, от 10:30 часа. При
ненаемане на терена, повторен търг да се проведе на 28.04.2021 г. при същите условия.

За допълнителна информация – стая №22 на общината
Тел.:044/611-257

На основание чл.54 от НРПУРОИ на 05.04.2021 г. обявата е качена на Таблото за
обявление на община Сливен,достъпно за всички заинтересовани лица.

