ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА:
1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находяш се на
ул. „Осогово“ № 7 в град Търговище, в поземлен имот с идентификатор 73626.506.172, за
извършване на услуги, с площ 15.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 520.00 лв./год. без ДДС.
2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти –
публична общинска собственост, представляващи терени за поставяне на информационноуказателни табели, находящи се, както следва:
2.1. В зелената площ на бул. „Александър Стамболийски“ преди „Кауфланд“ – посока от
център, с рекламна площ 1.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 21.00
лв./год. без ДДС.
2.2. В зелената площ на бул. „Александър Стамболийски“ след кръговото кръстовище –
посока от Попово в град Търговище, с рекламна площ 1.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и
начална тръжна цена – 21.00 лв./год. без ДДС.
Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.
Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна
цена без ДДС.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на
08.01.2021 г. на каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище.
Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Център за административно
обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 08.01.2021 г. в запечатан плик с написани
номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.
Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия.
Присъствието на участниците е задължително.
Търгът ще се проведе на 12.01.2021 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община
Търговище.
Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

