Препис!

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание Решение № 411/36/19.04.2022г., Решение № 412/36/19.04.2022г. и
Решение № 379/33/18.01.2022 г. на Общински съвет - Велики Преслав за приемане на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2022 г., във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62 и чл.46, ал.1 и ал.4 от
Наредбата № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Велики Преслав
ОБЯВЯВА :
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти и вещи в населени места и отдаване под наем и
аренда на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/, на
територията на землищата на община Велики Преслав, подробно описани в утвърдена
Тръжна документация.
Търгът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 13,30 часа в сградата на Общинска
администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406 при спазване на разпоредбите за
здравно-хигиенните изисквания и противоепидемични мерки, въведени на
територията на страната.
Депозит за участие за имотите в населени места: 10 % от началната тръжна цена.
Депозит за участие за отдаване под наем на имоти в населени места: 5 % от
началната наемна цена за периода на наемане.
Депозит за участие за земеделските земи – 100 % от началната тръжна цена.
Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 25.05.2022 г., в касата на
Общинска администрация или по банкова сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 29 UBBS 8002 3300130438, Код
плащане 444200.
При превод на депозит по банков път, плащането следва да бъде видимо на
извлечение до 11,00 часа на 25.05.2022 г.
Цена на тръжна документация – 30.00 лв. с ДДС. Стойността ѝ може да бъде
заплатена на касата на общината или по сметка:
Банка – ОББ, BIC – UBBS BGSF, BG 54 UBBS 8002 8413872600, Код плащане
447000.
При заплатена по банков път тръжна документация, същата може да бъде
изпратена до съответното физическо или юридическо лице чрез лицензиран пощенски
оператор.
Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 25.05.2022 г.
в деловодството на Общинска администрация или чрез лицензиран пощенски оператор
в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование
на обекта, предмет на търга.
При не проведен търг, втори търг ще се проведе на 10.06.2022 г. от 13,30 часа
при същите условия.
Тръжната документация с всички условия свързани с тръжната процедура и
необходимите бланки може да намерите интернет страницата на Община Велики
Преслав www.velikipreslav.bg, раздел „ТЪРГОВЕ“.

