ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.1 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОС и чл.16 от
НРПУРОИ и във връзка с Решение №467 от 28.11.2014 година на Общински съвет –
гр.Копривщица,

ОТКРИВАМ:
1. Процедура за провеждане на конкурс да отдаване под наем на част от
поземлен имот 38558.15.6, стар идентификатор 135017 – пасище в местността
„Крецул” , в землището на гр.Копривщица, актуван с АОС №1071/11.07.2013 година.
Частта от имота, която се отдава под наем се намира в северозападната част на
същия имот и е в размер на 516 кв.м.
2. Началната наемна цена на обекта е 500,00 (петстотин) лева за месец и
срок на отдаване – 5 (пет) години.
3. Депозит за участие в конкурса 50,00 (петдесет) лева , който се внася в
касата на общината или по сметка на община Копривщица: BIC :
BG87CECB979033A9128200 при Централна кооперативна банка АД до 17,00 часа
на 11.03.2015 година.
4. Мястото ще бъде използвано за монтиране на мачти, пилони (антени),
гръмоотводи и други за комуникационната станция на мобилна телефония GSM.
5. Заявление и документация за участие в конкурса се депозират до 17,00
часа на 11.03.2015 година в деловодството на общината в запечатан непрозрачен
плик върху, който се отбелязва поредния номер , името на участника, деня и часа на
подаване на документите.
6. Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 8,00 часа
до 17,00 часа на 11.03.2015 година след представяне на документ за закупени
конкурсни документи.
7. Конкурсната документация, която е на стойност 50,00 (Петдесет) лева се
получава от касата на общината до 16,30 часа на 11.03.2015 година срещу
квитанция за внесена сума в касата на община Копривщица.
8. Конкурсът да се проведе на 12.03.2015 часа от 13,30 часа в малката
заседателна зала на община Копривщица.
9. Ред, начин и условия за провеждане на конкурса по реда на Глава VІІІ от
НРПУРОИ на Общински съвет – гр.Копривщица.
10. Утвърждавам конкурсна документация за отдаване под наем на част от
общински имот 38558.15.6.

Кмет на община Копривщица: /П/
/Генчо Герданов/

