ОБ ЩИНА

ШУМЕН

ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ

ул."Селтемврвйско въсганне"40, тФi: 0539l/21-3l, факс 05391Д1-05

зАповЕд
.}l!

9зз/ 12.07.20l7г.

На осяование чл.44, м.2 от ЗМСМА

и публично оповестеви ковкурси
собствеЕост

и

.r1.8 от наредба за провежддlе на търгове

за разпорежддIе с имоти и вещи общинсм

НДРЕЖ.ЩАМ:
t. Да се проведе на 27.07.20l1r. от 14.00 часа в стая N9206 в сградата на общивска
администрация гр.Върбиuа, ул. ,,Септ. Въставие" NФ0 пфличеп търг с тайЕо
Еа,Iцававе за отдalвfiIе под Eaelt за срок от 1/елпа/ стопztнска годияа /2017-2018г./ ца
свободви земеделски земи, частяа общиЕска собствеtlост, от общиЕския позем;'lеЕ
фопд, па,ходяпи се в землищата Еа селата: Божурово, Бялл река, Върбица, Винпца,
Иваново, Ковево, Ловец, Маломпр, Мевгпшево, Методпево, Нова БяJrа река,
Станяяцrr, Сушпuа, Тушовица Черпооково, Кьолмен 14 Крайгорцп подробЕо
описани в списък- приложение към Еастоящата заповед, с началЕа годишЕа тръжца
цена.

2. Зац,пуваце и цолучаз,tЁе на тръхва докучIеItтациr: до 17:00 ч. ga

26.07,20l7r'

за повтореrr тьрг при Ееобходимост до 17:00 часа ва 02.08.2017г. в стм 2l2, е1.2 в
сгра,лата на Общивата, яа цена 24.00 лв. с .Щ.ЩС, платима по бмков I1ът по посочеяата
сметка или Еа касата на обшиЕата.
3. Гаравчия за участие в размер Еа 100 % (сто прочеята) от наiвлната Iодипша
тръжна цена за отдаване пол наеМ tа съответния имот Да се внесе в касата Еа общияата
tlли по следната банкова сметка: Банка ДСК ЕАД клоц В.Преслав офпс Върбшца,
срок до 17:00 ч. па
IBAN: ВG46ýТSА9300З3OЗ000000, BIC: STSABGSF
26.01,2017т . за повторея тьрг при необходимост до 17:00 часа Еа 02.08.2017г.
Гарапцията се възстановява при условйJlта на чл.1 l, м.5 от Наредбата за провеждане Еа
публични тьргове и публично оповестеви коЕкурси за разпореждаве с имоти и веци общипска собственост Еа ОбщиЕа Върбица.
;l. Оглед на имотите, предмет Еа търга, може да се извършва всеки деп до 16.30 ч,
Еа денят предхождащ тьрга.
5. Подаване на змвление за )ластие до 17:00 ч. ва 26,01,2011г, за повторев тьрг
при необходимост до 17:00 часа на 02.08.2017г. в деловодството rra обrrшяата.
6. При неявяваве ва кдiдидати повторен търг да се проведе ва 0f.08.2017r. от
14:00ч., ва същото място и при съците условия.
7. В ЗO-дневеЕ срок след изтичане срока ва обжа,ване яа заповедта за
определяне на спечелилия търга участник и заfiлащане ва дъJlжимите суми, да се
скJIючи договор за отдаване под яаем на имотите с кJtасирalяця ца първо MlIcTo
участвик. Цената следва да бъде платеЕа изцяло преди скJтючвaше Еа договора.

в

-

с Еастолцата заtrовед ),гвърждавам трыюrата доцrм€tlтацЕя
**"о п обява за разгласяване Еа тьрга, Обявата да
*u* *"r оr
""r,
местея вестlIик,

rt проект Еа договор,
се публикра в е,щц

на
настоящата заповед може да се обжалва по реда и усдовията
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