ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от
НРПУРОИ, Решения №№ 1187/21.06.2018 г. и 1188/21.06.2018 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-2033/19.07.2018 г. на Кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна
общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен, местност "Батмиш" и
"Башчардак":
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.242, с площ от 476 кв.м. по КККР на
гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 972, при съседи:
67338.433.243, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.273, 67338.433.241,
67338.433.259, актуван с АЧОС № 3695/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 430 (хиляда четиристотин и тридесет) лева без ДДС.
Депозит 1 000 (хиляда) лева.
Стъпка 143 (сто четиридесет и три) лева.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.243, с площ от 437 кв.м. по КККР на
гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 973, при съседи:
67338.433.270, 67338.433.271, 67338.433.272, 67338.433.242, 67338.433.259,
67338.433.244, актуван с АЧОС № 3697/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 320 (хиляда триста и двадесет) лева без ДДС.
Депозит 924 (деветстотин двадесет и четири) лева.
Стъпка 132 (сто тридесет и два) лева.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.270, с площ от 524 кв.м. по КККР на
гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 999, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.271, 67338.433.243, 67338.433.244, 67338.433.245,
67338.433.269, актуван с АЧОС № 3696/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 1 580 (хиляда петстотин и осемдесет) лева без ДДС.
Депозит 1 100 (хиляда и сто) лева.
Стъпка 158 (сто петдесет и осем) лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.272, с площ от 494 кв.м. по КККР на
гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1001, при съседи:
67338.433.496, 67338.433.273, 67338.433.241, 67338.433.242, 67338.433.243,
67338.433.271, актуван с АЧОС № 3152/26.05.2014 г.
Начална тръжна цена 1 490 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева без ДДС.
Депозит 1 000 (хиляда) лева.
Стъпка 149 (сто четиридесет и девет) лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.216, с площ от 1132 кв.м. по КККР
на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията:

земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен
план: 1972, при съседи: 67338.435.249, 67338.435.219, 67338.435.574,
67338.435.202, 67338.435.234, актуван с АЧОС № 3694/23.11.2017 г.
Начална тръжна цена 5 340 (пет хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС.
Депозит 3 738 (три хиляди седемстотин тридесет и осем) лева.
Стъпка 534 (петстотин тридесет и четири) лева.
В търга могат да участват физически и юридически лица.
Търгът да се проведе на 21.08.2018 г. от 14:00 часа в зала № 119 на Община Сливен, в
съответствие с условията на подготвената от отдел "Общинска собственост" тръжна
документация.
Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен
тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината
100 (сто) лева без ДДС за всеки отделен имот, както и по-подробна допълнителна
информация.
Тръжна документация се закупува не по-късно от 16:00 часа на 20.08.2018 г.
При условие, че на търга не се явят участници или за някои от имотите няма купувач,
повторен търг се насрочва за 28.08.2018 г. от 14:00 часа в зала № 119 на Община
Сливен. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на
27.08.2018 г.
Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.
За справки тел: 044/611-257
[Дата на публикуване - 24.07.2018 г.]

