РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, чл. 41 и чл. 51 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № РД-08-48/03.08.2017 г.

ОБЯВЯВА:
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост,
представляващ: стая № 201 с площ от 35 кв. м., находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда с
идентификатор 43952.505.67.1 по КККР на гр. Ловеч на ул. „Хан Кубрат” № 10, актуван с АДС
№ 2502/13.07.2010 г., за стопанска дейност, при следните условия:
 Начална тръжна цена – 210.00 лв. (двеста и десет лева) месечно без ДДС.
 Срок на наемното отношение – 5 години.
 Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговорения наем.
 Дата, място и час на провеждане на търга – 14.09.2017 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 101 в
сградата на Областен управител – Ловеч, ул.”Търговска” № 43.
Оглед на имота може да се извърши на 01.09.2017 г. от 11.00 ч. до 12.00 ч. след предварителна
заявка в Областна администрация гр. Ловеч.
Депозитна вноска за участие в търга в размер на 210.00 лв. се внася по сметка на Областен
управител – Ловеч – ВG79 UBBS 8002 3300 1232 33, BIC - UBBS BGSF, до 12.09.2017 г. включително.
Получаване на тръжната документация се извършва всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. от
гише „Административно обслужване“, находящо се на партерния етаж в сградата на Областна
администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 43.
Регистрация и подаване на документи за участие в търга се извършва до 17.00 часа на 13.09.2017 г.
на гише “Административно обслужване”, находящо се на партерния етаж в сградата на Областна
администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 43.
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