РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. чл.13, 41 и
51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповеди №№ РД-08-58 и РД-08-59 от
05.06.2012г.
О Б Я В Я В А:
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за поставяне на кафе-автомати в следните
сгради - държавна собственост:
І. Площ от 2 кв.м. на партерен етаж в административна сграда - публична държавна собственост

с идентификатор 43952.514.79.1 по КККР на гр. Ловеч, находяща се на ул. „Търговска” 43, гр. Ловеч,
актувана с АПДС №515/04.02.2003г., при следните условия:
- срок на наемното отношение – 3 години.
- консумативните разходи са за сметка на наемателя.
Начална
тръжна цена

Дата за
оглед на имота

Дата и час на
провеждане на търга

Приемане
на заявления
и оферти

Депозит

90.00 лв.
Всеки работен ден
13.07.2012г.
до 17.00ч.
90.00 лв.
месечно
от 9.00 до 17.00 ч.
от 11.00 ч.
на 12.07.2012г.
до 11.07.2012г.
без ДДС
ІІ. І. Площ от 2 кв.м. на партерен етаж в административна сграда – частна държавна

собственост – Дом „Преслав“, находяща се на ул. „Търговска” 24, гр. Ловеч, актувана с АДС
№№3152/03.08.89г. и 157/28.02.63г., при следните условия:
- срок на наемното отношение – 3 години.
- консумативните разходи са за сметка на наемателя.
Начална
тръжна цена

Дата за
оглед на имота

Дата и час на
провеждане на търга

Приемане
на заявления
и оферти

Депозит

90.00 лв.
Всеки работен ден
13.07.2012г.
до 17.00ч.
90.00 лв.
месечно
от 9.00 до 17.00 ч.
от 14.00 ч.
на 12.07.2012г.
до 11.07.2012г.
без ДДС
До участие в търга се допускат физически и юридически лица, внесли депозит до определената дата и
подали заявление за участие по образец на гише „Административно обслужване” при Областна администрация
гр. Ловеч до 17.00ч. на 12.07.2012г. Заявление за участие и оферта по образец се получават на гише
„Административно обслужване” при Областна администрация гр. Ловеч всеки работен ден. Заявлението за
участие се подава в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика се посочва адрес за кореспонденция и телефон. Офертата с предлаганата цена се поставя в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие. Към
заявлението се прилагат: вносна бележка за внесен депозит, копие от лична карта на физическото лице, а
юридическите лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние /или се посочва ЕИК/, както и
копие от лична карта на лицето, представляващо ЮЛ. В случаите когато заявлението се подава от
пълномощник, се прилага копие на нотариално заверено пълномощно.
Търговете ще се проведат в сградата на Областна администрация гр. Ловеч, ул.”Търговска” №43, зала 101.
Депозитни вноски се внасят за всеки обект по отделно по сметка ВG79 UBBS 8002 3300 1232 33, BIC UBBS BGSF при ОББ-АД-клон Ловеч-Областен управител.
За информация – тел.068/600 180
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