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ОБЯВА
№ 8 / 09.07. 2018 г.
На основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на
традиционен „Есенен панаир” за 2018г., Общинска администрация гр.Първомай,
О Б Я В Я В А:
На 24.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на ОбА
гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за временно разполагане на
преместваеми обекти - Атракционни съоръжения по одобрена схема, върху терен с обща
площ от 6 100 кв.м. /шест хиляди и сто квадратни метра/, съставляващ част от парцел /УПИ/
II - кооперативен пазар, в кв.130 по рег.план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за
целия период в размер на 6 100 лв. /шест хиляди и сто лева/ без ДДС, считано от
13.09.2018г. до 15.09.2018г. вкл..
Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена в размер на
610 лв. /шестстотин и десет лева/, се внася по банкова сметка на Община Първомай: IBAN:
BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”,
офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.07.2018 г.
вкл.
Тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС за един комплект, може да
се получи всеки работен ден до 20.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай,
стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.
Срок за представяне на документи за участие всеки работен ден до 23.07.2017г. /вкл./ в
деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се
проведе на 07.08.2018г. от 10.00 часа, при същите условия, установени в заповедта на Кмета,
като всички гореописани срокове се удължават с 14 /четиринадесет/ дни.
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