ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от
Наредвата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет Мездра за отдаване под наем на общински терени за поставяне на
павилиони за търговска дейност по схеми одобрени от главния архитект на Община
Мездра за преместваеми обекти по чл. 56, ал.2 от ЗУТ

О Б Я В Я В А :
Провеждане на публичен тръг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният
терен общинска собственост:
Недвижим
имот

Местонахождение

Предназначение

Площ
/кв.м/

Терен № 2
схема № 4
одобрена на
06.06.2012 г.

гр.Мездра, кв.64,
/южната фасада
на банка ДСК/

За търговска
дейност

6,81

Първоначале
н месечен
наем с ДДС
/лева/
29,96

Депозит
/лева/
29,96

Търгът ще се проведе на 28.06.2022 г. от 11:15 ч. в сградата на Община Мездра,
ул. „Хр.Ботев“ № 27 в стая 203 на втория етаж. Втора дата 05.07.2022 г. в същия час на
същото място.
Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 63 - 67 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Мездра.
Право на участие в търга имат всички юридически лица, и лица, упражняващи
свободни професии, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в
съответствие с предназначението на обекта, представили до 15:00 ч. на 27.06.2022 г. в стая
№ 109, на първия егаж в сградата на Община Мездра, запечатани в плик документи, както
следва:
 Заявление за участие в търга – свободен текст. Същото се подава отделно от плика
в „Център за административно обслужване” при Обшина Мездра;
 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър;
 Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с
клаузите в договора);
 Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
 Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
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 Декларация за липса на задължения към Община Мездра от каквото и да било
естество на участника по утвърдения образец, подписана лично от участника (не
се допуска подписване на декларацията от пълномощник);
 Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от НАП по местонахождението на ЕТ
или дружеството за липса на задължения, издадена не по рано от 30 дни преди
провеждането на търга;
 Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от
пълномощник – оригинал;
 Ценово предложение, попълнено и запечатано в малкия плик.
 Срокът за отдаване под наем на терена е 5 /пет/ години.
 Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят
документи с които да се легитимират.
 Стойността на тръжната документация е 20.00 лв. с ДДС.
 Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.
Стойността за тръжната документация
се внася в касата на „Център за
административно обслужване” при Община Мездра до 15:00 ч. на 27.06.2022 г., лично или
с пълномощно.
Депозитът се внася в следната банкова сметка на Община Мездра:
IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК» клон Мездра оригинал;
За допълнителна информация, оглед и справки в стая № 109, тел.: 0899465290.
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ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

