РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Търговище
ЗАПОВЕД
№ДС-432
Търговище,21.09.2012 г.
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост,
О Т К Р И В А М:
І. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост,
представляваща: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.507.238.2.5 с
площ 30 кв.м. по кадастрална карта на града, одобрена със заповед №РД-1818/17.06.2005г. на ИД на АГКК, разположен на партерен етаж в четириетажна
масивна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. “Стефан Караджа” № 1, описан в
АДС №4284/08.12.2008г. при следните условия:
1. Определям начална годишна наемна цена – 3 312 (три хиляди триста и
дванадесет) лева, без ДДС .
2. Предназначение – за административни нужди.
3. Вид на търга – с тайно наддаване.
4. Срок за отдаване на имота – до 5 години.
5. Определям депозит за участие в търга в размер на 331 (триста тридесет
и един) лева, който се внася на Област Търговище по IBAN сметка – BG 11 STSA
9300 3303 3017 18; BIC код на Банка “ДСК - ЕАД” клон Търговище STSABGSF,
преведена в срок до 16.00 часа на 30.10.2012г.
6. Определям цена на един комплект тръжна документация 80 лева,
заплатена на Област Търговище по сметка BG 34 STSA 9300 3100 7266 01; BIC код
на Банка “ДСК - ЕАД” клон Търговище - STSABGSF и срещу представена вносна
бележка се получава от стая №204.
7. Тръжна документация за участие в търга може да закупува в срок до
16.00 часа на 29.10.2012г.
8. Огледът на обекта може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до
16,00 часа до 29.10.2012г. след закупуване на тръжна документация.При огледа на
обекта кандидатите да бъдат придружавани от служител в отдел ДСУС.
9. Определям краен срок за приемане на заявления за участие в търга до
16.00 часа на 30.10.2012г. Заявленията се подават в деловодството на Областна
администрация Търговище. Подадените по пощата заявления се считат за подадени
в срок, ако датата на входящия номер на областна администрация поставен на плика
е с дата 30.10.2012г.

10. Търгът да се проведе на 31.10.2012г. от 10.30 часа в стая №219 на ІІри етаж в сградата на Областна администрация Търговище.
Утвърждавам тръжната документация за търга.
Предстоящият търг да бъде обявен в един национален ежедневник, в един
местен вестник, на интернет страницата на Областна администрация, както и на
таблото в сградата на администрациата.
За резултатите от търга комисията да изготви протокол, съгласно чл. 53,
ал. 1 от ППЗДС, който да ми бъде представен за утвърждаване.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересуваните длъжностни лица
и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
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