Със Заповед № РД – 12 – 678 / 23.02.2017 г.
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Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична
общинска собственост, за срок от 5 / пет / години, а именно:
1. Помещение ПОС, разливочна с площ от 24 кв.м., за развиване на търговска
дейност с цел продажба на безалкохолни напитки и закуски, 7,80 кв.м. складови
помещения и 4,20 кв.м. сервизни помещения, находящи се в УПИ І-636, имот от кв.37 по
плана на гр.Карнобат, АЧОС № 5684 /12.10.2009 г., с базисна наемна цена: 5,00 лв./кв.м.
за месец за търговската площ, 1,50 лв./ кв.м. за складовите помещения и 1,00 лв. /
кв.м. за сервизните помещения;
Депозит за участие в търга – 122,00 лв.


Базисните наемни цени за обекта са без включен ДДС.

Търгът да се проведе на 10.02.2017 г. / петък/ от 10:00 часа в сградата на
СУ ” Св.Св.Кирил и Методий ” гр.Карнобат-І-я етаж/интерактивен кабинет/.
.
Базисните наемни цени са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от базисната годишна
наемна цена.
Тръжна документация се получава в Кабинета на ” ЗАТС ” / І - я етаж / при
СУ ” Св.Св. Кирил и Методий ” гр.Карнобат
срещу заплащане на сумата от 25,00 лв. /без включен ДДС/, до 15:00 ч. на 08.02.2017 г.
Краен срок за внасяне на депозита – до 15:00 ч. на 08.02.2017 г. в Кабинета на
” ЗАТС ” / І - я етаж/.
на

Документи за участие в търга се приемат до 17:00 ч. на 08.02.2017 г. в Кабинета
” ЗАТС ” / І - я етаж/.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването,
провеждането или продължаването на търга, повторен търг ще се проведе на
15.02.2017г. по същото време, на същото място и при същите условия и всеки следващ
петък до наемане на обекта.
При повторно провеждане на търг, в него не могат да участват лица, на които е
предложено да сключат договор по предходен търг за даден имот и те са отказали.
Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. със
съдействието на М.Паскалева – заместник-директор към училището.
Допълнителна информация на телефон: служ.: 0559/ 2 6168; GSM: 0892 410 786

