ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН
Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е ЗА
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:
І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот публична общинска
собственост:
Помещение- сладкарница с площ от 38 кв.м. на втори етаж от сграда, находяща се в УПИ VІ,
кв. 40 по плана на с. Войводино, АОС№87/07.09.1998 г.
Първоначален месечен наем – 81,25 лв. без ДДС.
Депозита е в размер на – 487,50 лв.
ІI. Възмездно безсрочно право на строеж върху до 100.00 кв.м. идеални части върху
следният имот, частна общинска собственост:
УПИ ІI в кв. 87 по плана на гр. Вълчи дол, актуван с АОС №1064/02.10.2009 г., с площ от
677.39 кв.м.
Първоначална цена - 675,00 лв.
Депозита е в размер на 135,00 лв.
ІІІ. Продажба на имот частна общинска собственост:
Дворно място с площ 1 300 кв.м., съставляващо УПИ І в кв.46 по плана на с. Метличина,
АОС №590/31.05.2001 г.
Първоначална цена – 3 900,00 лв. без ДДС
Депозита е в размер на 780,00 лв.
ІV. Търгът да се проведе на Търгът ще се проведе на 22.06.2017 г. от 09.00 часа в
заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.
ОГЛЕД на имотите може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до
16:00 часа до 20.06.2017 г.
Определена е стъпка в размер на 10% от обявената първоначалната тръжна цена за описаните
в раздел І, ІІ, и ІІІ имоти
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в
сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за
услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, BG 84 STSA 9300 8401
9277 00; Вид плащане 44 70 00.
ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да бъде закупена в сградата на общинска
администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от 05.06.2017 г.
Депозита се заплаща в брой в касата на ОбА гр. Вълчи дол, пл. «Христо Ботев» №1, или по
банков път – превод по сметка на Община Вълчи дол, BG57 STSA 9300 3300 8011 03, до 16:00 ч.
на 20.06.2017 г.
ПРЕДЛОЖНИЯ за участие в търга се приемат в Център за услуги и информация на ОбА
Вълчи дол до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
ЗА СПРАВКА и информация Маринела Иванова ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел.
05131/2315 вътр. 212.

