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ЗАПОВЕД
.Л;$!£...

№
с. Борино,./^??;. 11.2016 г.
На основание чл. 14, ал.7 от ЗОС , във връзка с чл. 47 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино и
Решение №491 / 06.04.2015 г. на ОбС Борино, прието с Протокол №68/06.04.2015 г.

ОБЯВЯВАМ:
I. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на общински имоти, както следва:
№

Описание на имота

1. Масивна триетажна сградаСграда за детско заведение
2.

Част от общински имот05462.501.721 Урбанизирана
за ниско застрояване

Местонахождение
с. Борино, ул.“Марица“
№2
сграда с идентификатор
05462.501.721.1
с.
Борино,
ул.
„Марица“№2

Площ кв.м.
504кв.м. /петстотин и
четири/ квадратни
метра
200 /1868- /двеста кв.м./
идеални части от 1868
кв.м
имот
с
идентификатор
05462.501.721

Начална цена
/месец/ без ДДС
300.00 лв.

160.00 лв.

П.ПУБЛИЧНИЯТ ТЬРГ да се проведе на 02.12.2016 г.от 13.30 часа в Заседателната зала
намираща се в сградата на Община Борино, ет.З на адрес: с.Борино, област Смолян, ул.
„Христо Ботев” №1
III. Определям следните тръжни условия
- най- висока цена
- стъпка за наддаване -10% от началната тръжна цена
IV. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот за който
ще се участва да се внесе в касата на ОбА- Борино или по следната сметка на ОбА- Борино
Банка: Централна Кооперативна Банка
Клон Смолян
IBAN: BG88CECB979033F6638200
BIC: CECBBGSF
В срок до 17:00 ч. на 01.12.2016 год.
V. Тръжна документация се закупува от ОбА-Борино, ет .2 в стая № 6, всеки работен ден от
8.30 ч.на 21.12.2016 г. до 16.00 ч. на 01.12.2016 г.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 42.00 / Четиридесет и два / лева,
която се заплаща в касата на ОбА-Борино в брой или по сметка на Общината посочена в t .IV .
VI. Оглед на имотите по т. I се извършва всеки работен ден от 13:00 ч.до 16:00 ч. до
30.11.2016 г.
VII. Предложения за участие в публичния търг се приемат в деловодството на Община
Борино, стая №1 всеки работен ден до 17.00 ч.на 01.12.2016 г.
VIII. Към предложението за участие в публичния търг се прилагат следните документи
За
-

всички участници:
Заявление за участие по образец;
Документ за закупена тръжна документация;
Внесен депозит 10% ;
Декларация за запознаване със състоянието на имота по образец;

-

нотариални заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник;

-

Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Борино. Не се
допускат до участие физически лица и фирми / юридически лица/ с наличие на
задължения към община Борино към момента на подаване на заявленията за участие.
Допълнителни документи за представяне от стопански субекти:
- Заверено копие от участника от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическо
лице или едноличен търговец;
IX. При неявяване на кандидати за имотите по т.1 повторен търг да се проведе на
16.12.2016 год. от 13:30 ч., при същите тръжни условия със следните срокове:
- Закупуване на тръжна документация от 8:00 ч. на 05.12.2016 г. до 16.00 ч. на 15.12.2016
- Внасяне на депозит до 16.00ч. на 14.12.2016 г.
- Оглед на имотите -всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 15.12.2016 г.
- Приемане на предложения за участие в търга да 17:00 ч. на 15.12.2016 г.
X. Утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Община Борино, както и да се
публикува на интернет страницата на Община Борино www.borino.bg и в местен вестник не
ттпреди датата на провеждане на търга.

Съгласно Заповед №229/08.11.2016 г.

