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ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЯВА
Община Ивайловград, ул.”Вългария” Ме 49, тел. 03661/6090, факс03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от
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Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общинскиимот:
1. Общински шиот публична общинска собственост: помещение М91 с площ25,85 кв. м. от ляво крило, находящо се на първи етаж на бивша Болнична сграда вУПИ 1-849 от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със ЗаповедМ90164/О9.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград, актуван с АПОС Лв1691/15.10.2014г., вписан в Служба по вписвания - Ивайловград с вх. рег. Л9508/ 16.10.2014 г., акт МбЗ,том 11, имотна партида 6542-6548 при първоначална годишна тръжна наемна цена вразмер на 55836 лв. /петстотин петдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/без ДДС.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 22.07.2022 г. в стая 307, Шетаж на Община Ивайловград, с начален час 9.30 часа.
Тръжните документи да се закупуват и да се подават в стая 103 на 1 етаж в срокдо 17:00 ч. на 21.07.2022 г. при цена 36.00 лв. с ДДС.
Определен е депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена за съответнияимот, като внасянето му става по банкова сметка на общинатаВО41ПВВ880023300136333, В1С код На банката ПВВЗВОЗР, при ОББ -АД клонИвайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 21.07.2022 г.Определен е размер на стъпката за наддаване - 10 % от началната тръжна ценаза съответния имот.
При неявяване на наематели повторени търгове да се проведат на 29.07.2022 г.по същото време, място, цени и условия, като документи се приемат до 17:00 ч. на28.07.2022 г.
За участие в търга се допускат физически и юридически Шиша, които няматзадължения към Община Ивайловград. Огледи на общинския имот се извършват следнаправена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.до деня, предхождащ датата На търга.
За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел.03661/60-90 ч Дирекция АПИОЧР
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