ОБЩИНА

СВИЩОВ

ЗАПОВЕД
№...</те........ -рд-01-оз
гр. Свищов, M W ... 2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.67 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
със собствеността на Община Свищов и в изпълнение на точка 2 от Решение № 608/25.05.2017
г., Прот. №37 на Общински съвет - Свищов,
НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за
срок от шест каленарни години (считано от 01.01.2018 г., 2019, 2020, 2021, 2022 до 31.12. 2023
г., включително) на земеделска земя от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно
ползване „Друг вид трайно насаждение” в землище град Свищов, представляващ имот с
идентификатор 65766.414.19 (шест пет седем шест шест точка четири едно четири точка едно
девет), местност „Гаргалъка“, с площ 1 287 кв.м. (хиляда двеста осемдесет и седем квадратни
метра), шеста категория по кадастралната карта и кадастрални регистри на Землището,
съгласно скица 15-433973-01.09.2016 г., АОС 5608/07.11.2013 г., с граници имоти с №№
65766.414.10, 65766.414.20, 65766.414.37, 65766.414.18. В имота има изграден шахтов
кладенец с диаметър 2,5 м., дълбочина 10,20 м. от стоманобетонни тръби ф 2000 мм. и
стоманен водопровод ф 80 мм. за промишлено водоснабдяване.
Начален годишен наем в размер 225.00 лв. (двеста двадесет и пет лева).
Депозит за участие в търга е в размер на 45.00 лв., плащане на касата във „Финансов
отдел“.
Такса за закупуване на тръжните документи е в размер на 50.00 лева, без ДДС, плащане
на касата в “Информационния отдел”до 16.00 часа.
Участниците в търгът могат да участват с ценово предложение за конкретния имот в
землище гр. Свищов.
Допускат се до участие физически или юридически лица.
Търг да се проведе на 05.09.2017 г. от 09.30 часа в Гербова зала на Община Свищов.
Информация за имотите обект на търга и получаване на тръжните документи от
Дирекция „УССД“, стая 45 при Община Свищов.
Оглед на обекта - всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка в
Община Свищов, по местонахождение на имота.
Краен срок за приемане на тръжните документи до 17.00 ч. на предхождащия търга
работен ден, след заплащане на таксата за тях и определения депозит. Предложението за
тръжната цена да се представи в запечатан плик, в деня на търга пред комисията по
провеждането му.
При непровеждане на търга на 05.09.2017 г., определям следваща дата - 12.09.2017 г. от
09.30 часа в Гербова зала на Община Свищов, при същите условия.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Дирекция „УССД” и комисията, за
сведение и изпълнение. Да се постави на информационното табло в сградата на Общината и
да се публикува в местен вестник и на интернет адрес www.svishlov.hg /раздел „търгове и
конкурси”; търгове за наем на общинска собственост”/.
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