ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ
(отм.),във връзка с §3 от ПЗР на НРПУРОИ, приета с Решение №1414/31.01.2019 г. на
Общински съвет – Сливен, Решение № 1428/31.01.2019 г. на Общински съвет - Сливен и
Заповед № РД 15-699/14.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА:
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска
собственост, находящ се в землището на гр. Сливен, местност „Башчардак“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.570, с площ от 350 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 земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), стар идентификатор 67338.435.215, при граници
на имота: 67338.435.219, 67338.435.202, 67338.435.574, актуван с АЧОС № 3703/06.12.2017 г.
Начална тръжна цена 1 750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева без ДДС.
Депозит 1 225 (хиляда двеста двадесет и пет) лева.
Стъпка 175 (сто седемдесет и пет) лева.
В търга могат да участват физически и юридически лица.
Търгът да се проведе на 04.04.2019 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 имота, както и по-подробна допълнителна информация.
Тръжна документация се закупува не по-късно от 16:00 часа на 03.04.2019 г.
При условие, че на търга не се явят участници или за имотa няма купувач, повторен търг
се насрочва за 11.04.2019 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 10.04.2019 г.
Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.

За справки тел: 044/611-257
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