РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ЗАПОВЕД
№ ДС-16-9
гр. Монтана 27.09.2012 г.

На основание чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за
държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, във връзка с протоколи от 25.06.2012 г. и от 21.09.2012 г.
на комисии, назначени от областния управител на област Монтана

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 по кадастралната карта на
град Монтана с полезна площ 140 кв. м, с предназначение за обществено хранене
за срок от пет години.
2. Началната тръжна месечна наемна цена е 830,00 (осемстотин и
тридесет) лева без включен ДДС. Месечният наем се превежда до петнадесето
число на текущия месец по банкова сметка на Областен управител на област
Монтана, посочена в договора за отдаване под наем.
3. Търгът да се проведе на 01.11.2012 г. от 10.00 часа в голямата
заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация Монтана,
пл. „Жеравица” № 1.
4. Тръжни документи да се купуват до 17.00 часа на 19.10.2012 г. Цената
на тръжните документи да е 50 (петдесет) лева без ДДС. Сумата следва да бъде
внесена по банкова сметка на Областния управител на област Монтана
№BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
5. Оглед на обекта да се извършва след закупуване на тръжни документи.
6. Депозит за участие в търга в размер 800,00 (осемстотин) лева да се
внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056,
BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 26.10.2012 г. Депозитът на
кандидата, спечелил търга и сключил договора за наем, да се задържи до
прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема.
7. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга да е до 14.00
часа на 31.10.2012 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

9. Утвърждавам изготвените тръжни документи за провеждане на търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на описания в т. 1 от настоящата заповед
самостоятелен обект.
10. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват в
един национален и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на
Областна администрация Монтана най–малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок
за подаване на заявление за участие. Условията на заповедта, с изключение на
състава на комисията, да се обявят и на информационното табло в сградата на
Областна администрация Монтана в тридневен срок от издаването на заповедта.
11. Контролът по изпълнение на тази заповед възлагам на главния секретар
на Областна администрация Монтана.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
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