ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - град ВЕТОВО, област РУСЕ
Във връзка със Заповед № 189 от 13.05.2019 г. на Кмета на община Ветово
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

 НЕДВИЖИМ ИМОТ – частна общинска собственост, представляващ Масивна
двуетажна сграда „Детска градина“ – корпус Б, със застроена площ 612,00 кв.м.,
разположена в УПИ XIX, кв. 19 по плана на село Смирненски, община Ветово, с
начална тръжна цена 918,00 (Деветстотин и осемнадесет лева) лева с ДДС
месечен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 29.05.2019 г. (сряда) от 10,00 ч. в заседателната зала, находяща се
на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2.
ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 05.06.2019 г. (сряда) от 10,00 ч. в заседателната зала,
находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №
2.
ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 12,00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не
се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по
сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG46STSA93008412475000
BIC: STSABGSF
Вид код за плащане: 447000
всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа и до 12,00 часа на 28.05.2019 г. и за повторния търг – до 12,00
часа на 04.06.2019 г.
ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във фронтофиса на община Ветово или по банков път по сметка:
Община Ветово
Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово
IBAN: BG17STSA93003312474900
BIC: STSABGSF
всеки работен ден от 8,30 часа до 16,00 часа и до 12,00 часа на 28.05.2019 г. и за повторния търг – до 12,00
часа на 04.06.2019 г.
V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
• 10% от началната тръжна цена, обявена за всеки един имот.
VІ. ОГЛЕД на обектите се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа
на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.
VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен
ден от 8,30 до 16,00 часа и до 12,00 часа на 28.05.2019 г. и за повторния търг – до 12,00 часа на 04.06.2019
година.

