ОБЩИНА Х И Т Р И Н О
9780 Хитрино, ул.”Възраждане” № 45
тел.: 05341 2250, факс:05341 2120
e- mail: kmet@hitrino.bg

MUNICIPALITY OF H I T R I N O
Bulgaria, 9780 Hitrino, 45 Vazrazhdane Str.,
tel.: 05341 2250, fax: 05341 2120
e-mail: kmet@hitrino.bg

ОБЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 11.08.2022г. ОТ 14.30 часа
1. Община Хитрино обявява търг
на 11.08.2022г.
от 14:30 часа в
административната сграда на Община Хитрино, с явно наддаване за отдаване под наем за
срок от 3(три) години на имоти общинска собственост, а именно:
- „Търговски обект” № 2 с площ от 20 кв.м., находящ се в УПИ-29, 30 в кв.3 по
плана на с. Хитрино, община Хитрино.
Начална тръжна цена за обекта е в размер на 160.00лв. (сто и шестдесет лева) с
ДДС на месец, с депозит за участие 10% от началната годишна наемна цена в размер
160.00 лв.;
- Помещение „Лавка”, находяща се в СУ „Д-р Петър Берон”, с.Хитрино, с площ
от 36.00 кв.м., с АОС №60/02.06.1998 г., с начална месечна наемна цена 86.40 лв.
(осемдесет и шест лв. и 40 ст.) с ДДС, 72.00 лв. без ДДС, депозит за участие 10% от
началната годишна наемна цена в размер на 86.40лв.
2. Закупуване и получаване на тръжна документация: до 16.30 ч. на 10.08.2022г., в
стая 208, ет.2 в сградата на Общината, на цена 24.00 лв. с ДДС, платима по банков път по
сметка на общината
BG18DEMI92408400025828, код вид плащане – 447000, BIC- DEMIBGSF, при
Търговска банка Д
3. Депозитът за участие в размер на 10 % (десет процента) от началната наемна
(тръжна) цена за отдаване под наем на съответния имот да се внесе по сметка
BG31DEMI92403300025845, BIC DEMIBGSF при „Търговска Банка Д” АД -Шумен, в срок
до 16.30 ч. на 10.08.2022 г. Гаранцията се възстановява при условията на чл.9а, ал.2-5 от
Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Хитрино.
4. Стъпка на наддаване е в размер на 10 % (десет процента) от началната месечна
наемна (тръжна) цена.
5. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до
16.30 ч. на 10.08.2022 г.
6. Подаване на заявление за участие до 16.30 ч. на 10.08.2022 г., ет.1 – Център за
услуги и информация на общината.
7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.08.2022 г., от
14.30 ч. при същите условия.

За справки : Административна сграда на общината - с.Хитрино, ет.2 стая №208
тел. 0884 077480

