РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, във връзка
с чл. 13, чл. 41 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и
протокол № 5/09.03.2016 г. на комисия по управление на имоти и вещи – държавна собственост, т. 2 и
заповед № РД-08-24/18.03.2016 г.,
О Б Я В Я В А:
На 28.04.2016 г. от 13.00 ч. в зала № 101 в сградата на Областна администрация гр. Ловеч на
ул. “Търговска” № 43, да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот –
публична държавна собственост, представляващ площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна
сграда с идентификатор 43952.514.79.1 по КККР на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43,
актуван с АПДС № 515/04.02.2003 г., с предназначение: за поставяне на 1 бр. кафе - автомат, при
следните условия:
- срок на наемното отношение – 3 години,
- начална тръжна цена – 90.00 лв. (деветдесет лева) месечно без ДДС,
- консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат отделно от уговорения наем,
- наемателят монтира за своя сметка контролни уреди за отчитане на изразходваната ел. енергия и
вода.
Депозитна вноска в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/, се внася по сметка ВG79 UBBS
8002 3300 1232 33, BIC - UBBS BGSF при ОББ – АД - клон Ловеч – Областен управител, в срок до
26.04.2016 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването
на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.
До участие в търга се допускат физически и юридически лица, внесли депозит до определената
дата и подали заявление за участие на гише „Административно обслужване” при Областна
администрация гр. Ловеч до 17.00 ч. на 26.04.2016 г. Заявление за участие и оферта /ценово
предложение/ по образец, се получават на гише „Административно обслужване” в сградата на
Областна администрация гр. Ловеч, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Заявлението за участие се подава от кандидата или упълномощен от него представител в
запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху
плика се посочва: име и адрес на подателя, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както
и кратко описание на имота, предмет на обявения търг.
Към заявлението се прилагат: вносна бележка за внесен депозит, копие от лична карта на
физическото лице, а юридическите лица представят и оригинал (или нотариално заверено копие) на
удостоверение за актуално 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 оригинал
или нотариално заверено копие на пълномощно.
Офертата с предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена”, след което се поставя в плика със заявлението за участие.
В случай, че върху заявлението и ценовата оферта липсват подпис /и печат за ЕТ И ЮЛ/,
същите няма да бъдат разглеждани и класирани от комисията.
Спечелилият търга участник следва да представи удостоверение за регистрация на обекта от
ОДБХ – Ловеч, преди сключването на договора.
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